
Päiväkirja 1966 osa 5
1.9.-31.10.

Avaa linkit hiiren oikealla uuteen ikkunaan ja sulje luettuasi. Nopeuttaa.
 Osan kirjoitusvirheistä olen korjannut.[Hakasuluissa lisäyksiäni]

1. syyskuuta – Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri U Thant ilmoitti, ettei hän pyri seuraavalle kaudelle 
Vietnamin tilanteen vuoksi.

•6. syyskuuta   – Valkoihoinen Dimitri Tsafendas puukotti Etelä-Afrikan pääministerin Hendrik Verwoerdin kesken 
parlamentin istunnon.
•8. syyskuuta   – Televisiosarja Star Trek alkoi Yhdysvalloissa.
•9. syyskuuta   – Valtioneuvoston kanslian kansliapäällikkö Esko Rekola nimitettiin Valtionrautateiden uudeksi 
pääjohtajaksi.
•12. syyskuuta   – Gemini 11laukaistiin avaruuteen viimeisen kerran.
•13. syyskuuta   – Etelä-Afrikan entinen oikeusministeri John Vorster valittiin maan uudeksi pääministeriksi.
•16. syyskuuta   – Presidentti Urho Kekkonen nimitti SDP:n kansanedustajan Kaarlo Pitsingin Uudenmaan läänin ja 
kaupunginjohtaja Risto Höltän Kuopion läänin maaherraksi. Pitsingin tilalle eduskuntaan tuli varatuomari, 
lakitieteen lisensiaatti Seija Karkinen.
•19. syyskuuta   – Ranska ilmoitti vetävänsä sotilaansa pois Naton sotilaskomiteasta.
•19. syyskuuta – Scotland Yard ilmoitti pidättäneensä Ronald Edwardsin syytettynä vuoden 1963 suuren junaryöstön 
suunnittelusta.
•19. syyskuuta – Helsingin hovioikeus langetti kirjailija Hannu Salamalle kolmen kuukauden ehdollisen 
vankeustuomion ”jumalanpilkkajutussa”. Kustannusyhtiö Otavan toimitusjohtaja Kari Reenpää tuomittiin 2 000 
markan sakkoihin. Salama, Reenpää ja Otava tuomittiin yhteisesti menettämään Suomen valtiolle rikoksen 
tuottamana hyötynä 46 000 markkaa.
•20. syyskuuta   – Suomen YK-suurlähettiläs Max Jakobson valittiin YK:n erityispoliitisen komitean puheenjohtajaksi.
•26. syyskuuta   – Itä-Saksa haki YK:n jäsenyyttä.
•30. syyskuuta   – Kello 24:00 Baldur von Schirach ja Albert Speer vapautettiin Spandaun vankilasta. Vankilaan jäi vielä
Rudolf Hess.
•30. syyskuuta  Botswana itsenäistyi.

Syyskuu

1. päivä (torstai)
Heräsin klo 7.50 ja nousin klo 8.05. Lähdin alas klo 8.10. Join kahvia ja klo 8.20-8.30
vein Annen kansakoululle. Lähtee I:lle lk:lle. Tulin ylös lukemaan Cottonia ja klo 9.50
soitin Iirolle ja klo 10.20-10.35 vein ruokalaan tavaraa. Lähdin sitten alas klo 11.
Kävelin Matin kanssa kirkolle. Matkalla tuli vastaan Jari ja sitten Hannu. Iiro tuli
kotoaan. Kirkolla oli myös Lehtimäen Pekka (”Spede”). Klo 11.10-11.40 menimme
Lahteen. Baskin sisarukset tulivat myös kaikki kolme. Menimmw sisään 7 A:han. Rämö
[luokanvalvoja] tuli luokkaan ja sitten rehtori [Pekka Simula]
jutteli aulassa. Sitten olimme taas luokassa ja klo 12.50
pääsimme ulos. Olin Niemisne, Nikkasen, Haaran ja Mahkosen
kanssa baarissa ja klo 13.50 menimme Keski-Lahden kirkon
eteen. Klo 14.00-14.35 olimme sisällä. Sitten kävin
kirjakaupassa ja klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja
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klo 15.15 alas. Söin maissihiutaleita ja tulin ylös klo 15.30. Klo 16.10-16.35 vein
Salmiselle tavaraa. Pois tullessa juttelin Halosen Hannun kanssa. Klo 17.05-17.15
vein Upolle tavaraa ja sitten kuuntelin Markku Helismaan Pop-sävel 66:tta. Klo 18
lähdin ulos. Kävin Hannu Halosen kanssa uimassa Vakkerissa. Vesi oli hemmetin
kylmää. Pois tullessa kävin Mahkosella, mutta Iiro ei ollut siellä. Tulin ylös kotona
klo 18.40. Join kahvia ja tulin ylös klo 18.50. Luin vähän ruotsia, koska Haapala
oli antanut ruotsin läksyjä. Klo 19.30-19.45 olin alhaalla. Klo 19.50 lähdin
pyörällä kirkolle. Siellä oli jo Halosen pojat, Veijo N. ja Iiro. Klo 20.00-20.30
menimme Lehtarilla Starckille ja siitä elokuvateatteri Ilvekseen. Sinne tuli myös
Seppo Nikkanen ja Kari Haara. Siellä oli klo 20-45-22.50 Speden ”Millipilleri”.
Hampparoimme (ei Kari eikä Seppo) kaupungilla ja klo 23.45-00.05 menimme
Lehtarilla kirkolle. Tulin sieltä pyörälläni kotiin. Klo 00.10-00.20 olin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 00.20.

S  alpausselän Yhteiskoulu 1966-1967  

2. päivä (perjantai)
Heräsin klo 7.45 ja nousin
klo 8.05. Lähdin alas klo
8.20. Klo 8.35-8.50 siivosin
kaupan pihaa öisen sateen
jälkeen. Tulin sitten ylös.
Lähdin alas klo 9.20. Klo
9.30 menin pysäkille. Klo
9.35-9.55 menin Viljasella
Lahteen. Iiro myöhästyi
nipin napin. Kävin
kirjakaupassa ja klo 10.10
menin koululle. Sallisen
Risto tuli myös sinne.
Saimme PM:t
(päiväkirjamuistutukset) myöhästymisestä. Piti tulla klo 10 rukouksiin. Ensin
oli luokanvalvojan (Rämö) tunti ja sitten klo 10.55-11.45 ruokatunti. Kävelin
kaupungilla. Tullessa Heikki Kauppilan kanssa. Sitten oli ruotsia, fyssaa
omassa luokassa ja pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa.
Kävin ylhäällä ja klo 15.05-15.25 vein 2 kertaa Upolle tavaraa. Tulin ylös klo
15.35 syötyäni maissihiutaleita. Lähdin alas klo 16.25. Tulin ylös klo 16.35
syötyäni raksuja. Äänitin, luin Cottonia ja klo 17.45-18.45 olin
pannuhuoneessa roskia polttamassa. Tulin sitten ylös. Luin aljaa ja lähdin alas
klo 19.20. Join kahvia ja klo 19.30-21.10 katsoin TV:tä. Klo 21.15-21.35 olin
ulkona juoksentelemassa. Kävin myös kirkolla pyörällä. Klo 21.35-22.35
katsoin TV:tä ja luin Cottonia. Kävin nukkumaan klo 23.10.

3. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla söin maissihiutaleita ja join kupin kahvia. Tulin ylös klo 6.55. Lähdin alas klo 7.07. 
Viljaseen nousin Matin kanssa. Baskin sisarukset tulivat myös aikanaan. Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli 
Harveksen rukoukset. Sitten voimistelussa jalkapalloa ja kuulaa. Työnsin 5 kg:n kuulaa 8 m 20 cm. Sitten oli 
historiaa ja saksaa. Klo 11.00-11.30 oli ruokatunti. Kari Haara & kumpp. olivat myös 6 A:lta. Myös Mönkäreen 
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Markku on 6 A:lla. Sitten oli aljaa. Pääs. klo 12.15. Kävelin kaupungilla Iiron ja Möykyn
[Markku Mönkäre] kanssa. Tapasimme Rautatienk:lla Keijo Summasen. Ostimme saksan
kielen kirjat ja klo 13.25-13.50 tulin Kossilassa. Iiro lähti Hämeenlinnaan. Tulin ylös ja alas
klo 14.05. Join kahvia ja klo 14.25-14.55 hain Uudestakylästä Lehtarilla Peltolasta 16
tölkkiä. Sitten vein Mattsonille Kuivamaidolle tavaraa. Sitten Nykäselle ja Paukulle kirkolle.
Sitten Hartikaiselle, Kangas-Kärjelle ja Kovaselle Kuivamaidolle. Klo 16.05-17.00 kuuntelin
Kaleidoskooppia. Välillä klo 16.40-16.55 kävin Upolla ja baarissa kirkolla turhaan
kysymässä maitoa [Kauppaamme oli tilattu liian vähän]. Klo 17.05-17.55 kävin pyörällä
Uudessakylässä baarissa hakemassa 9 tölkkiä maitoa. Klo 17.35-17.45 vein Upolle
Koskelalle 5 tölkkiä maitoa. Tulin ylös ja klo 18.10-18.20 kävin Kuivamaidolla Tervaportilla.
Tulin ylös. Klo on nyt 18.24. Olin ylhäällä. Klo 19.15 Olavi Savutie kävi täällä. Äiti ja isä olivat
saunassa. Hän oli Opelilla, jota ajoi Mönkäreen Erkki. Toivat Ritvan Peltoselle. N. klo 19.40
lähdin ulos. Hyppäsin korkeutta kentällä hämärässä 135 cm (En yrittänyt korkeammalta, en
kyllä varmaan olisi päässytkään). Klo 19.55-20.25 olin saunassa. Klo on nyt 20.38 ja pääni
on hieman sekaisin juotuani III olutta (Lahden) 2 pulloa tyhjään vatsaan [Keskiolut vapautui
vasta 1.1.1969, joten sain ilmeisesti isältä ellen sitten luvatta ottanut]. Lähdin alas klo 20.40.
Tulin ylös klo 20.50 syötyäni. Klo 21.15-21.40 kävin myös alhaalla. Lähdin taas alas klo 22.10. Join kahvia 2 kuppia 
ja tulin ylös klo 22.30. Tein Top Twentyni (I oli Guy Darrellin I’  ve been hurt  ). Kävin sitten nukkumaan klo 00.15.

4. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.35. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo
9.55. Nauhoitin Helenan levyjä ja klo 11.20-11.40
olin auttamassa isää ym. [siirtämään]  öljyuunia
pannuhuoneeseen. Klo 13.20-13.35 olin
kuumentamassa pikeä pihassa. Klo 13.35-13.45
söin. Sitten nauhoitin taas ylhäällä. Klo on nyt 15.14. Klo 15.15-15.25 kävin
alhaalla ja myös klo 16.00-16.30. Lähdin taas alas klo 16.35 . Klo 16.40-17.05 olin
kentällä hyppäämässä korkeutta 125 cm. Klo 17.05-17.35 olin alhaalla. Helka
Nurmi ja äiti olivat juuri tulleet sienestä. Säin alhaalla, myös kahvia ja sain kuulla,
että Aulis Kairento oli hypännyt seivästä Pajulahdessa 500 cm. Klo 18.10 lähdin
ulos. Kävin Mahkosella, mutta he eivät olleet vielä tulleet. Mahkosen tien kohdalla
näin myös Railin (samettipuvussaan) ja Margitin. Menin sitten Haloselle. Halosen
tienhaarassa menin tytöistä ohi. Halosen pihassa juttelin Jarin ja Hannun kanssa.
Klo 18.30 kun huomasimme Mahkosten tulevan, menimme Mahkoselle. Iiro tuli
pian ja klo 18.40 mennessämme museon tietä, tulivat tytöt vastaan. Kävimme
kunnantalon pihassa ja pian lähdin kotiin. Sileniuksen kohdalta vähän eteenpäin
näin taas Railin, Margitin, Tonterin likka + joku muu Tonterin likka & kumpp. (ei
varmaan Raili) polttivat tupakkaa. Pudistin päätäni ja hymyilin. Raili hymyili myös
kovasti ja katsoi minuun, minä myös häntä silmiin. Olin kotona klo 18.50. Klo
19.00-19.05 kävin alhaalla. Lähdin taas klo 19.20. Söin ja tulin ylös klo 19.30. Luin
läksyjä ja kuuntelin myös Ota tai jätän. Klo 21.30-21.45 juoksentelin ulkona. Kävin
nukkumaan luettuani läksyjä klo 23.10.

N  astola, teollisuuden historiaa  

Lahti kehittyi 1960-luvulla "amerikkalaisella vauhdilla"

K  uka, Mitä, Lahti  
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5. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.40 ja alhaalla söin kaurapuuroa. Tulin ylös klo 6.55.
Klo 7.05 lähdin alas. Pysäkillä oli Upon Hanski [Kaikkonen],
Anteroisen akan poika ym. (yht. 7 kpl). Rotta ajoi niin kuin
lauantaina. Olimme koululla klo 7.40. Klo 8 sisään ja sitten Unskin
rukoukset. Sitten uskontoa, tunti loppui kuitenkin jo 8.40
ylioppilaskirj. Johdosta, sitten fyssaa ja aljaa. Klo 11.00-11.45
ruokatunti. Sen jälk. Unskin tunti lomaa yliopp. takia. Klo 12.45-
13.30 saksaa, sitten engl. ja klo 14.30 pääs. Klo 14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.15 alas. Join kahvia ja tulin ylös klo
15.35. Klo 16.00-16.05 kävin Peltosella Erkkiä jututtamassa. Klo
16.45-16.50 kävin alhaalla. Klo 17.10-17.20 vein Kuivamaidolle
tavaraa. Klo 18.10-18.15 kävin alhaalla. Luin saksaa ja klo 19
lähdin kentälle. Siellä oli Matti, Harri Hilden, Upon Hanski ja
Anteroisen poika. Hyppäsin Anteroisen pojan kanssa korkeutta
130 cm ja vanha kunnon mäntyseipääni katkesi toisen kerran,
hypätessäni ja myöh. lopullisesti. Menin sillä hypyllä 200 cm
Juoksin myös rataa 2 kierr. voittaen. Klo 19.45 tulin kotiin. Upon
pojat lähtivät myös. Pesin saunalla ja klo 19.50-19.55 kävin
pyörällä kirkolla. Sitten söin ja tulin ylös klo 20.10. Luin läksyjä ja klo 21.20 menin alas. Silloin Laakkosen ”Luippa” 
oli juuri lähdössä pois meiltä. Oli ollut hitsaamassa meillä öljylämmityksen vuoksi. Tulin ylös klo 21.40 juotuani 2 
kuppia kahvia. Lueskelin aljaa ja klo 22.50 kävin nukkumaan.

6. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Tulin ylös klo 6.55 juotuani kahvia. Lähdin alas klo 7.05. Pysäkillä oli
upolaiset ja myös Iiro. Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli jonkun naisen rukoukset, sitten
saksaa, klo 9 lähdimme Radiomäen kentälle. Siellä oli 6:nen luokan jumppa, Kari Haara & 
kumpp. Klo 10.15-10.50 meidän tuntimme, Juoksin Iiron parina 100 m 14,4 sek. Iiro 15 sek.
Hyppäsin pituutta 445 cm. Menimme Saukkosen Heikin Anglialla Iiron kanssa torin laitaan
ja sieltä koululle. Olimme luokassa ja klo 11.50 menimme syömään. Sen jälk. olimme
ulkona. Klo 12.45-13.30 oli engl. Sitten Unskia ja pilsaa. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-16.05
tulimme ”kotkalaisessa” Tulin ylös ja klo 16.25 alas. Join kahvia ja tulin ylös klo 16.35.
Lueskelin läksyjä. Huomenna on muuten ruotsin koe. Klo 18.40-18.50 olin syömässä. Klo
19.10 tulivat Salot (Hra ja rva sekä 4 lk kansakoul. Sirpa). Kävivät viimeksi meillä 15.2.1965.
[Olin kai merkinnyt muistiin, vaikka en vielä päiväkirjaa pitänyt] Klo 20.00-20.20 olin
kahvilla. Klo 21.15-21.35 kävin alhaalla. Klo 21.45 Salot lähtivät. Lueskelin ja klo on nyt
22.48. Kävin nukkumaan klo 23.05.

7. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.45. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja klo 7 tulin ylös.
Pysäkillä oli Iiro ym. Olimme koululla Rotan kyydissä klo 7.40. Ensin oli
Lindströmin rukoukset, sitten oli suomea ja sitten 2 t. piirustusta. Klo
11.00-11.45 ruokatunti ja sitten aljaa. Klo 12.45-13.30 oli ruotsin koe.
Sitten fysiikkaa. Pääs. klo 14.20. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin
ylös ja klo 15.10 alas. Join kahvia ja tulin ylös klo 15.45. Luin läksyjä ja
kuuntelin radiota ja nauhoitin. Klo 18.10-18.20 olin syömässä. Luin
sitten aljaa klo 19.00-20.00. Klo 20.00-20.10 kävin pyörällä kirkolla
sateessa. Oli jo pimeää. Tulin ylös klo 20.15. Klo 21.15-21.40 olin



alhaalla. Klo 21.40-22.05 olin saunassa. Kävin
nukkumaan klo 23.05. [En näköjään katsonut tuota
Sonny & Cher ohjelmaa. Ehkä TV2 ei näkynyt]

8. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla söin puuroa ja tulin ylös klo
6.45. Klo 7.05 lähdin alas. Pysäkillä oli Anttilan Olli
Upolta, Iiro ym. (yht. 7 kpl). Viljasta ajoi tiistai-iltana
meillä käynyt Salon hra ajoi aika railakkaasti. Olimme
koululla klo 7.45. Ensin oli nunnan rukoukset. Sitten
ruotsia ja 2 t. aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten uspaa ja engl. Pääs. klo 13.30.
Klo 13.45-14.15 tulimme Lehtarilla kirkolle. Kotimatkalla juttelin Halosen Hannun
kanssa. Tulin kotiin klo 14.30. Tulin ylös ja klo 14.40 alas. Join kahvia ja tulin ylös klo
15 ja 15.40-15.45 kävin alhaalla. Klo 16.05-16.20 kävin pyörällä Upolla. Näin siellä
Anteroisen pojan, jonka kanssa juttelin. Luin läksyjä ja kuuntelin radiota. Klo 18.55-
19.05 kävin syömässä. Klo 19.50 lähdin ulos. Kirkolla oli Anteroisen Seppo, Anttilan
Olli, Hanski Upolta. Muuten kun menin kirkolle, tuli Hannu Halonen vastaan.
Kävimme Mahkosella, mutta Iiro ja Arja olivat ulkona. Näimme heidät. Kävimme
kirkolla. Pian tuli sinne myös Laitisen Tuula. Klo 21.10 lähdin kotiin. Tulin ylös klo
21.35. Kävin nukkumaan klo 23.

9. päivä (perjantai)

Nousin klo 6.35 ja alhaalla join kahvia ja söin puuroa.
Tulin ylös klo 6.50. Lähdin alas klo 7.05. Pysäkillä oli
Anteroisen Seppo, Iiro & kumpp. Salo ajoi taas. Olimme
koululla klo 7.45. Ensin oli aljaa. Sitten engl. ja sitten
suomea. Klo 11.00-11.45 oli ruokatunti. Sitten ruotsia,
fyssaa ja pilsaa. Pääs klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.35 alas. Join kahvia ja tulin
ylös klo 16.10. Klo 17.30-18.05 olin Peltosella. Juttelin
Erkin kanssa. Klo 18.10 lähdin ulos. Paikkasin tavarapyörän  kumin. Olin valmis
klo 19, jolloin käväisin ylhäällä. Klo 19.20-19.45 vein kaatopaikalle tavaraa. Tulin
ylös ja klo 19.50 alas. Join kahvia ja klo 20.00 lähdin ulos. Muuten Virtasen Olli
oli meillä töissä öljylämmityksen vuoksi. Ulkona olin kirkolla ja tiellä ”Luumäellä”



[Kukahan tuon nimen keksi?] Mahkosen Arjan, Iiron ja Hannu Halosen
kanssa. Siellä oli myös Margit, joku Paula (kai Upon Hanskin sisko),
Anteroisen Seppo, Anttilan Olli ym. Tulin kotiin klo 21. Tulin ylös ja klo
21.05 alas. Söin ja katsoin uutiset. Tulin ylös klo 21.30. Kävin nukkumaan
klo 23.05 luettuani läksyjä.

10. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.20. Alhaalla klo 6.35-6.45 söin
puuroa. Klo 7.10-7.50 menin Viljasella
kouluun. Olli, Seppo, Iiro ym. oli myös
autossa ja Baskin sisarukset [Tuula, Hannu
ja Juhani]. Ensin oli Harveksen rukoukset. Sitten jalkapalloa
alakentällä. Sitten historiaa ja saksaa. Klo 11.00-11.30 ruokatunti.
Kari Haara rikkoi sormiensa välissä Osuuskaupasta ostamansa
kananmunan. Sitten oli aljaa. Klo 12.30-12.55 tulin Viljasessa.
Muuten eilen oli Luhtasen tehtaalla tehty asfalttitie valtatieltä.
Tulin ylös ja klo 13.05 alas. Join kahvia. Vein siinä sitten klo 13.40-
14.00 Kuivamaidolle tavaraa. Olin sitten ylhäällä n. ½ tuntia.
Sitten järjestelin kotona. Vein siinä sitten Upolle tavaraa. Klo 15.40
lähdimme kirkolle autolla. Alhasen Aili ja Keijo jäivät tänne
Alhasen M:n kanssa. Haimme Nurmen Paavon ja Helkan ja
lähdimme Helsinkiin. Olimme stadionin lähellä klo 17.30. Klo 18
alkoi Ruotsi-Suomi maaottelu. Ruotsi johti ens. Päivän jälkeen 2
pisteellä. Klo 20.45 lähdimme Kiloon, missä olimme klo 21.15.
Siellä saimme tietää suorasta lähetyksestä, että Cassius Clay oli
voittanut saksal. Karl Mildenbergerin MM-ottelussa. Söimme
Salmelassa ja klo 23.30 molemmin puolin kävin yksin saunassa.
Join vielä kahvia ja kävin Termosen puolella. Kävin sohvalle
nukkumaan klo 00.45. Paavo- ja Olavi-setä juttelivat vielä kauan.

11. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9. Ensin oli
kahvit ja sitten
lähdimme (ei Matti,
mutta myös Nurmet) n.
klo 10 Nummelaan.
Siellä oli Jokelat (ei
Helena). Joimme kahvia
ja lueskelin lehteä.
Annoin sitten Helanalta
lainaamani levyt  (+3
omaani) Liisa-tädille. Klo
12.30 lähdimme.
Olimme Kilossa klo 13.
Työnsimme kuulaa (Kari,
Pertti, Jorma + isäni). Klo
14 lähdimme
syötyämme Termosilla.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Karl_Mildenberger
https://fi.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali


Termosilta lähti kisoihin Pentti-setä, Eila-täti ja Juha. Veimme autot sotilasalueelle ja olimme stadionilla klo 14.45. 
Klo 15 alkoivat kisat. Suomi hävisi ottelun 9 pisteellä. Klo 18.30 maissa loppuivat kisat. Olimme kotona klo 20.50. 
Klo 21.00-21.35 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.45.

12. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35. Klo 6.40 kävin alhaalla. Lähdin taas
alas klo 6.50. Join kahvia ja tulin ylös klo 7. Klo 7.05
menin alas. Viljasessa, jota ajoi Rotta, tuli myös Iiro.
Olimme koululla klo 7.40. Ensin oli jonkun naisen
rukoukset, sitten uspaa, fyssaa ja aljaa. Klo 11.00-
11.45 ruokatunti. Sitten historiaa, saksaa ja englantia.
Muuten tulin kotiin klo 14.30-14.55 kotkalaisessa.
Olimme päässeet jo klo 14.20. Iiro tuli myös meidän
pihaan, missä oli heidän auto. Tulin ylös ja klo 15.05
alas. Join kahvia ja tulin ylös klo 15.40 ja aloin
kuunnella Manfred Mannin ”Just like a woman”ia
radion kautta, josta oli palanut sulake ja joka oli ollut
korjattavana Termosella (Pentti-sedällä). Klo 16.05-
16.25 vein erääseen paikkaan kaasupullon. Tulin ylös klo 16.35. Klo 16.40-17.00 olin kentällä. Klo 17.15-17.30 vein 
Nykäselle kaasupullon. Klo 18.30-18.40 olin syömässä. Sitten luin Cottonia ja klo 19.10 aloin lukea läksyjä. Klo 
20.25-20.45 olin ulkona ajelemassa pyörällä. Kävin ensin Mahkosella, missä ei Iiro kuitenkaan ollut kotona. 
Kirkolla käydessäni näin mm. Anteroisen Sepon. Klo 21.15-21.35 kävin alhaalla. Luin engl. ja kävin nukkumaan klo
22.45.

13. päivä (tiistai)
Heräsin klo 6 ja nousin klo 6.25. Alhaalla
kävin klo 6.40-6.50, join alhaalla 2
kuppia kahvia. Lähdin alas klo 7.05.
Pysäkillä oli Iiro & kumpp. Olimme
koululla klo 7.40. Ensin oli jonkun
naisen rukoukset. Sitten saksaa ja
suomea. Klo 10 lähdimme Radiomäelle.
Klo 10.15-11.45 urheilemassa siellä.
Ensin oli 110 m:n aidat (Juoksin 20,3
sek). Iiro, joka oli parinani, juoksi 21,9
sek. Juoksin vielä Iiron kansssa 100 m.
Minä ennätykseni 13,8 sek ja Iiro 14,5.
Hyppäsin korkeutta 130 cm (Iiro 140 cm)
ja kolmiloikkaa hyppäsimme 9,7 m.
Koululla söimme. Sitten oli klo 12.45-13.30 engl. Sitten historiaa ja biologiaa.
Pääs. klo 15.25. Klo 15.45-16.10 tulin kotkalaisessa. Tulin ylös ja klo 16.25 alas.
Join kahvia ja tulin ylös klo 16.50. Lueskelin siinä läksyjä ja välillä ”vehkeilin”
mankan kanssa. Klo 19.30 kävin alhaalla. Lähdin alas taas klo 19.40. Söin ja klo
19.50 lähdin sateessa kävellen Mahkoselle. Otin heidän tietosanakirjastaan jutun
engl.kieliseen esitelmääni ja klo 20.20 lähdin Iiron kanssa ulos, koska Hannu ja
Jari Halonen olivat pihassa. Kävimme kirkolla ja sittn Kallen baarissa. Lähdimme
klo 21.10. Tulin kotiin klo 21.20. Tulin ylös klo 21.35. Luin aljaa ja kävin
nukkumaan klo 23.20.

https://www.youtube.com/watch?v=9Yk-LsIaj_M
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yleisurheilun_Suomi%E2%80%93Ruotsi-maaottelu


[Päiväkirjaani olin liittänyt oheiset muistiinpanot
Mahkosen tietosanakirjasta]
14. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla klo 6.35-6.50 söin
puuroa. Lähdin alas taas klo 7.05. Kerkisin hullun
kuskin ajamaan autoon juosten. Olimme koululla
jo klo 7.35. Ensin oli Puolakan
rukoukset, sitten suomea ja sitten
2 t piirustusta. Sitten ruokatunti.
Sitten aljaa ja sitten ruotsin tunti
lomaa (Olin luokassa), sitten
fyssaa. Pääs. klo 14.30. Menimme
Liukkosen Laurin autossa
kaupunkiin ja klo 14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10
alas. Join kahvia ja tulin ylös klo
15.50. Klo 15.35 lähdin viemään
Rajalan Mirjamille tavaraa. Sitten
vein vielä Suloselle. Tulin ylös klo
16.35. Luin Suosikkia, jonka olin
lainannut Erkiltä klo 16.30. Klo
18.00-18.05 olin syömässä. Olin
ylhäällä ja klo 18.30-19.00 alhaalla.
Klo 18.45 äiti, isä ja Anne lähtivät
Hollolaan. Ylhäältä lähdin alas klo
19.30. Lähdin pyörällä kirkolle.
Siellä näin Sepon, Hannut, Iiron,
Paulan ym. Kävimme kirkolla ja
istuimme museon kuistilla
sateessa. Haimme myös Iiron ym. kätköstä hautausmaan
aidasta kynttilän, jota poltimme. Klo 21.10 tulin kotiin.
Katsoin TV:tä ja tulin ylös klo 21.40. Klo 21.50 tulivat äiti, isä
ja Anne Alhaselta. Kävin nukkumaan klo 22.25.

15. päivä (torstai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla kävin klo 6.35-6.40 ja klo 6.50-7.00
olin kahvilla. Pysäkillä oli Iiro, Paula, Hannu, Marjatta. Hullu ajoi, olimme
koululla klo 7.35. Ensin oli nunnan rukoukset, sitten ruotsia ja aljaa, II:lla aljan
tunnilla oli pistokkaat. Klo 11.00-11.20 olin ruokalassa. Sitten menimme
Radiomäelle, missä oli Lahden oppikoulujen kisat. Siellä tapasimme myös
Hannun. Klo 11.45 lähdimme sateessa pois. Klo 11.55-12.25 tulimme Lehtarilla
kirkolle. Myös Paula ja Marjatta. Rahastajan kanssa tuli kinaa kannen[?]
näyttämisestä. Tulin kotiin klo 12.35. Tulin ylös ja klo 12.40-12.55 kävin
alhaalla. Tein sitten aljan laskuja klo 15 saakka. Klo 15.05-15.15 kävin alhaalla.
Luin aljaa ja klo 15.20-15.35 vein Kauppiselle tavaraa. Luin läksyjä ja kuuntelin
ja nauhoitin Pop-säveliä sen jälkeen. Klo 18.05-18.30 olin alhaalla kahvilla. Klo
18.45 lähdin ulos. Kävin kentällä ja tulin kotiin klo 19. Tein läksyjä ja klo 20.00-



20.30 olin katsomassa Piilokameraa. Klo 21.15-21.35
kävin myös alhaalla. Luin engl. klo 22.25 saakka ja klo
22.30 kävin nukkumaan.

16. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Klo 6.35-6.45 join alhaalla kaakaota.
Klo 6.55 kävin myös alhaalla. Lähdin taas alas klo 7.08.
Hullu vei meidät koululle klo 7.35. Ensin oli aljaa ja
sitten suomea. Klo 11.00-11.45 oli ”ruokkis”. Sitten oli ruotis, fysiikkaa ja pilsaa. Pääs. klo
14.25. Kävimme ensin kirjkaupassa ja sitten kävin Iiron kanssa Starckilla hakemassa
hiililuukun. Klo 15.05-15.25 tulin Viljasessa. Tulin ylös ja klo 15.35 alas. Tulin ylös klo 16.15.
Klo 16.20 lähdin alas. Vein sitten Kotille kaasupullon ja tulin ylös klo 16.50. Luin läksyjä ym.
ja klo 18.15-18.20 kävin alhaalla. Klo 19.20-19.30 olin kahvilla. Klo 19.35 lähdin
pannuhuoneeseen. Poltin roskia ja klo 20.25 tulin ylös. Klo 21.15-22.35 olin TV:tä
katsomassa [Takaa-ajettu – K16]. Luin vielä aljaa ja kävin nukkumaan klo 23.05.

17. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia
ja lähdin ylös klo 6.50. Lähdin alas
klo 7.05. Ryppynaama vei meidät
koululle klo 7.45. Ensin oli yhden
ukon rukoukset. Sitten oli urheilua.
Heitin 700 g:n keihästä 29 m ja
työnsin 5 kg:n kuulaa 8,5 m. Sitten
oli historiaa ja saksaa. Saksan
tunnilla palautettiin ruotsin koe.
Sain 8. Siten klo 11.00-11.30
ruokatunti. Sitten aljaa. Klo 12.15
pääsimme. Klo 12.30-12.55 tulin
Viljasessa. Tulin ylös ja klo 13 alas.
Tulin ylös klo 13.20. Klo 14 jälkeen
aloin viedä tavaroita. Vein niitä 3 kertaa tavarapyörällä Kuivamaidolle. Klo 16.05 tulin ylös käytyäni laittamassa 
saunan lämpiämään. Kuuntelin Kaleidoskoopppia ja klo 17.05 lähdin alas. Join kahvia ja tulin ylös klo 17.30. Klo 
17.55-18.05 kävin Upolla. Tulin ylös ja klo 18.45-19.15 ajelin ulkona pyörällä. Klo on nyt 19.50 ja muut ovat 
saunassa. Matti ja Anne taisivat jo tulla. Klo 20.20-20.50 olin saunassa ja klo 21.00-21.35 alhaalla syömässä. Luin 
Suosikkia ja kävin nukkumaan klo 22.30.

18. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 9.00. Join alhaalla kahvia ja klo 9.45-11.10 olin töissä pannuhuoneessa. Siellä oli myös muurari isän 
kanssa. Kannoin tiiliä ja välillä ajelin pyörällä. Klo 11.30-11.40 vein Annen Nurmelle koululle. Hän käy ensin Tuijan 
kanssa (täyttää tänään 7 vuotta) pyhäkoulussa, klo 12 alk. Klo 11.45-11.55 söin. Klo 12-12.45 poltin roskia. Sitten 
olin kentällä kuulaa työntämässä. Klo 13.10-14.00 poltin roskia taas. Sitten lähdin ja tulin ylös. Klo on nyt 14.38. 

https://www.youtube.com/watch?v=Po2kxg12KNw


Klo on nyt 15.00 ja Raili Salminen
kävelee juuri valtatietä pitkin
Anteroisen Sepon kanssa. Raili tuli
juuri yksin mäkeä alas sininissä
sameteissaan. Hänellä oli punaiset
käsineet tai tumput kädessä.
Sitten tuli Seppo jonkun Upon
pikkupojan mopon kyydissä
pikkupojan mopon kyydissä alas.
Seppo hyppäsi pois ja käveli Railin
vieressä. Toinen kundi joi mopolla.
Raili oli varmaan Rajalaan menossa.
Klo 15.30-15.40 olin kahvilla. Siellä
oli myös muurari ja Virtasen Olli. Klo
16 olin näkevinäni Railin kävelevän
Niinimäen päällä jonkun
ruskeatakkisen henkilön kanssa. Luin
läksyjä kunnes klo 18.15 käväisin
alhaalla. Jatkoin taas ja klo 18.45-
19.00 olin kahvilla. Klo 19.15 olin
saanut tehdyksi muut läksyt paitsi
engl. kiel. esitelmän. Klo 19.20 lähdin
pyörällä kirkolle. Mahkosen kohdalla
tapasin Anteroisen Sepon. Menin
hänen kanssaan kirkolle. Pian tulivat
Hannu Upolta ja yks’ mopokaveri
museon rappusille. Menimme sinne
ja sytytimme kynttilän. Pian sinne tuli
myös RAILI, Paula, Marjatta ja Margit.
Ja pian myös Hannu Halonen, Jari
Halonen, Iiro, Veijo Nykänen ja Jouko
Laitinen [Kesällä 1969, Iiro, Jouko,
Veijo ja minä teimme reissun
Espanjaan. Merkinnät tästä
ilmestyvät aikanaan]. Istuimme ja n.
klo 20.15 lähdimme. Menin baariin
Mahkosen Iiron (Arjakin oli muuten
tullut paikalle), Halosen poikien,
Jokean ja Sepon kanssa. Klo 20.40
lähdin. Tulin kotiin klo 20.45. Raili jäi
kirkolle. Lähti klo 21.45 autossa pois
tai sitten jäi tänne. Tein engl.
esitelmääni ja olin valmis klo 22.15
maissa. Kävin nukkumaan klo 22.35.

[Täällä läksiäiskuvissani 19.-20.8.1967   valo  kuvia kavereistani  ]

http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/10/Kirjeit%C3%A4-ja-kortteja-OSA-5.pdf
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/10/Kirjeit%C3%A4-ja-kortteja-OSA-5.pdf
http://www.termonen.eu/wp-content/uploads/2018/10/Kirjeit%C3%A4-ja-kortteja-OSA-5.pdf


19. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.45. Alhaalla söin lettuja ja
tulin ylös klo 6.50. Sain äidiltä viikkorahat
(lokakuunkin). Lähdin alas klo 7.05.
Pysäkillä oli Seppo ym. Olimme koululla hullun kuskin kyydissä klo
7.35. Iiro ei tullut kouluun. Tulin sisään klo klo 7.50. Ulkona oli +1 
°C lämmintä. Ensin oli koululaiskuoron rukoukset ja sitten
uskontoa, fyssaa, aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokatunti. Sitten hissaa,
saksaa ja engl. (esitelmäni). Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin
Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10 alas. Tulin ylös klo 15.30. Klo
16.50 lähdin alas. Kävin kentällä ja klo 17.00-17.10 kävin
Mahkosella. Iiro lupasi tulla kouluun huomenna. Klo 17.15-17.30
äänitin TV:stä Beatles-levyjä. Klo 17.30-18.00 kuuntelin Pop-
säveliä ja klo 18.00-18.05 olin kahvilla. Klo 19.40 olin saanut läksyt
tehdyksi. Ja lähdin alas. Savutien Eino oli juuri meillä. Klo 19.50
tulin ylös. Klo 19.55 lähdin ulos. Mahkosen kohdalla tapasin Upon
Hanskin, Anteroisen Sepon. Pian tuli Arja Mahkonen ulos. Iiro ei päässyt. Menimme kolmistaan kirkolle. Klo 20.30 
menimme museon kuistille. Siellä oli Paula, Margit ynnä poikia. Pojat tarjosivat karamelliä ja tupakkaa (En 
polttanut Arjan kanssa). Klo 21 lähdimme. Kotona join kahvia ja klo 21.10 lähti Savutien Eino kotiin Renaultillaan. 
Klo 21.15-21.40 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.15.

20. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla söin
riisivelliä ja tulin ylös klo 6.50.
Klo 7.05 lähdin alas. Hulle vei
Iiron ja minut koululle klo
7.40. Klo 8.00-9.45 oli aine.
Kävin sitten Kauppilan kanssa
Radiomäellä, mutta se oli
suljettu. Koululla työnsimme
kuulaa ja heitimme kiekkoa
(Heitin 22 m). Sitten
pelasimme alakentällä
jalkapalloa. Klo 12.00-12.45
oli ruokkis. Sitten engl., hissaa
ja pilsaa. Pääs. klo 15.25. Klo
15.50-16.15 tulin
kotkalaisessa Anteroisen
Sepon ja Upon Hanskin
kanssa. Tulin ylös ja klo 16.20
alas. Tulin ylös klo 16.45.
Lueskelin hiljalleen läksyjä.
Klo 18.45-19.00 kävin alhaalla. Klo 19.55-20.05 olin kahvilla. ”Luippu” oli
myös kahvilla. Tein läksyjä ja klo 22.40 aloin lukea Cottonia. Kävin
nukkumaan klo 23.05.



21. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.10. Join alhaalla 2
kuppia kahvia ja tulin ylös klo 6.50.
Klo 7.05 lähdin alas. Pysäkillä oli mm.
Paula, Sepe, Iiro ym. Olimme
ryppynaaman viemänä koululla klo
7.50. Pois astuessani jalkani jäi oven
väliin, sain sen kuitenkin nykäytetyksi
ajoissa pois. Sain mustelman. Ensin oli
jonkun naisen rukoukset, sitten suomea
ja 2 t piirustusta. Klo 11.00-11.45
ruokkis. Sitten aljaa, ruotsia ja fyssaa.
Pääs. klo 14.30. Klo 14.40-15.10 tulin
Lehtimäessä. Tulin ylös ja klo 15.15 alas.
Tulin ylös klo 15.35 juotuani kahvia. Klo
on nyt 16.17 ja on ukonilma. Eilen oli
kova puuskittainen tuuli ja museon kohdalta tuuli kaatoi yhden paksun koivun. Luin läksyjä ja klo 18.10-18.30 olin
alhaalla syömässä. Laskin laskuja ja klo 20.20 lähdin ulos. Kirkolla oli museon kuistilla Paula, Iiro, Sepe ym. 
Menimme pian baariin ja sinne tuli myös Seija Rämö, Risto Rajala ja Ari Rautavirta. Klo 20.55 lähdimme. 
Mahkosen kohdalla tuli myös Mahkosen Arja. Sitä ennen oli tullut Nykäsen Veijo. Klo 21.10 tulin kotiin. Menin 
suoraan Matin lämmittämään saunaan ja tulin ylös klo 21.30. Luin Cottonia ja klo 22.35 kävin nukkumaan.

22. päivä (torstai)
Nousin klo 6.25. Kävin alhaalla klo 6.30. Klo 6.45-7.00 olin kahvilla. Lähdin alas klo
7.08. Pysäkillä oli Paula, Hannu, Iiro ym. Olimme koululla Baskin sisarusten kanssa
klo 7.45. Ensin oli nunnan rukoukset, sitten ruotsia, sitten 2 t aljaa. Klo 11.00-
11.45 ruokkis ja sitten uspaa ja engl. Pääs. klo 13.30. Klo 13.45-14.115 tulimme
Lehtarissa. Tulin kotiin klo 14.25. Join kahvia ja tulin ylös klo 14.45. Lähdin alas klo
15.50. Tulin ylös klo 15.55. Klo 16.05 lähdin alas. Klo 16.10 lähdin Annen kanssa
pyörällä Upolle Suomiselle. Anne kävi ottamassa mittoja takkiaan varten. Kannoin
sitten isän kanssa tavaroita taloihin (Isä oli tullut sillä välillä). Klo 16.30-16.50
kävin Salmisella parturissa. Tulin ylös klo 16.55. Kuuntelin
Pop-säveliä ja klo 18-05-18.30 olin syömässä. Luin
saksaa ja klo 20.20 lähdin ulos. Menin pyörällä kirkolle.
Siellä tapasin Margitin, Iiron, Sepen, Halosen Hannun ym.
Olimme baarissa. Lähdimme ulos klo 21. Margit ja Sepe
lähtivät kotiin. Klo 21.05 lähdin myös minä. Tulin kotiin
klo 21.10. Tulin ylös klo 21.35. Luin saksaa ja kävin
nukkumaan klo 22.25.

23. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30 herättyäni klo 6.25. Alhaalla join kupin
kahvia ja tulin ylös klo 6.40. Huomenna on lomaa, joten
tänään on lauantain lukujärjestys. Lähdin alas klo 7.05.
Pysäkillä oli Paula, Sepe, Iiro ym. Jäimme klo 7.35 linja-
autoasemalla pois. Menin Iiron kanssa Radiomäelle.
Siellä tuli 8.15 Pulkkanen paikalle. Juoksimme 400 m.
Juoksin kuumassa sarjassa. Olin toinen ajalla 60 sek



(muutama kymmenys alle). Hävisin Ahtiaisen Martille
pari metriä. Loppumetreillä menin Jouko Ilménistä ohi.
Pois tullessa tulin Kolun Timon punaisessa Minissä
Iiron, Juha Laineen ja Kumpulaisen Riston kanssa. Pois
tullessa kävimme limsalla baarissa Konserttitalossa
[Kuva: Teuvo Kanerva, 1980, Museoviraston
kuvakokoelmat]. Lahti - harjujen ja järvien kaunis
kaupunki   v. 1968  . Klo 9.15 olimme koululla. Ensin oli
historiaa, sitten saksan koe. Sitten vielä aljaa. Pääs. Klo
12.15. Klo 12.50-12.50 tulin Viljasessa Sepen ja Iiron
kanssa. Klo 12.30 Lehtarissa meni Haaran Kari Baskille.
Tulin kotona ylös ja klo 13.40 alas. Tulin ylös klo 14
juotuani kahvia. Luin Cottonia ja klo 14.20-14.35 vein
Annen kanssa Granbergille patjan. Klo 15.20-15.30 vein
Upolle tavaraa. Näin Sepen Upolla ja myös Hannun.
Pois tultuani etsin käsiini vanhan dynamon ja lampun ja asensin ne Annen pyörään. Tulin ylös klo 16.55. Klo 
17.10-17.15 kävin Peltosella. Lähdin alas klo 17.35. Poltin roskia klo 1.50 saakka. Tulin ylös sieltä ja söin. Klo 19 
lähdin Annen kanssa ajelemaan pyörällä. Ennen klo 19.30 tulimme sisään. Joimme kahvia (myös “Luippa”) ja klo 
19.40 lähdin kirkolle pyörällä. Kirkolla tapasin paljon porukkaa. Olimme kunnantalon pihassa, museon kuistilla 
ym:lla. Klo 21.35 lähdin. Kotiin tulin klo 21.40 ja ylös klo 22. Luin Cottonia ja kävin nukkumaan klo 23.45.

24. päivä (lauantai)
Nousin klo 8.50 herättyäni 10 min aikaisemmin. Alhaalla join kahvia ja
klo 9.15-9.20 kävin ylhäällä. Sitten lähdin alas. Poltin pannuhuoneessa
roskia ja klo 10.45 tulin pois ylös. Puhdistin mankkaa ja klo 11.40-11.50
vein Kuivamaidolle tavaraa. Klo 12 kävin ulkona. Klo 13.10-13.30 vein
Upolle tavaraa. Tulin ylös klo 13.40 ja alas klo 14.15. Vein Kuivamaidolle
tavararoita. [Oheinen Karhumäen veljesten ilmakuva v. 1963]

Klo 14.50-15.10 kävin yllhäällä ja sitten laitoin saunan lämpiämään. Klo
15.40-16.05 vein Kuivamaidolle tavaraa. Sitten menin ylös. Klo 16.10-
16.20 olin kahvilla. Siellä sain kuulla, että tavaroita viedessäni oli joku
soittanut meille ja kysynyt minua. Lisäksi Aili-täti sanoi, että se oli
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poika ja luuli sitä Iiroksi. Kun soitin Iirolle, hän sanoi, että hän ei ollut soittanut. Kuuntelin kooppia 
[Kaleidoskooppi] ja klo 17 lähdin saunalle. Siivosin siellä ja klo 17.25 tulin ylös. Klo 18.05 lähdin alas kuunneltuani 
Lauantain toivotut [17.05-18.00]. Katsoin uutiset ja tulin ylös klo 18.30. Sitten vein isän kanssa Rämön Mikolle 
[toinen talo pysäkille mennessä] tavaraa. Klo 18.50-19.40 olin pannuhuoneessa roskia polttamassa. Sitten olin 
ylhäällä n. 15 min. Sitten olin pannuhuoneessa 10 min. Veden lämpömittari näytti 104 °C. Sitten lähdin saunaan 
mistä tulin klo 20.40. Tulin ylös ja klo 20.50 alas. Söin ja tulin ylös klo 21.05. Klo 21.15 lähdin ulos. Kävin kävellen 
kirkolla. Siellä ei ollut niin ketään. Tulin pois klo 21.50. Klo on nyt 21.55 ja minulla on kauhean ikävä Railia. Luin 
Tekniikan Maailmaa ja kävin nukkumaan klo 23.05.

25. päivä (sunnuntai)

[Antti Kalliomäki]
Heräsin klo 8.35 ja nousin klo 8.55. Klo 9.05-9.10
kävin alhaalla. Klo 9.35-9.50 olin kahvilla. Luin
läksyjä ja klo 11.45-12.10 kävin alhaalla. Luin taas
läksyjä ja klo 13.40-13.50 olin syömässä. Luin taas
läksyjä ja klo 16.45-16.55 olin kahvilla. Klo 17.03
näin Margitin menevän valtatietä pitkin kirkolle.
Tämä toinen tyttö oli vaaleahiuksinen (pitkät
sellaiset) ja sininen puku (tällä kertaa hame). Hän
oli varmaan Raili [Ja eräs tomppeli ei lähtenyt
ulos tarkistamaan]. Luin läksyjä klo 19.25 saakka
ja lähdin alas. Tulin ylös klo 19.30. Klo 19.35
lähdin pyörällä kirkolle. En nähnyt Iiroa, Upon
poikia, mutta näin museon kuistilla Margitin
jonkun upolaisen tytön kanssa. Ajoin sitten
Mahkoselle, mutta Iiro oli kuulemma ulkona.
Sitten tapasin Veijo Nykäsen. Menin hänen
kanssaan kirkolle. Siellä tapasimme Iiron, Sepen,
Hannut, Jarin, Kai Leinon (huulta hyvin heittävä
tyyppi). Kävimme baarissa ja sitten nauroimme
Kaitsun huulille. Sanoo Halosen Hannua Pastoriksi
(muistuttaa Apajalahtea tukkansa vuoksi). Klo
20.35 lähdimme kävelemään ”Luumäelle” päin.
Menimme kotiin jokainen. Tulin klo 20.50. Tulin
ylös ja klo 21.05-21.40 olin alhaalla. Sitten
kuuntelin alhaalla ollessani nauhoittamani Olavi
Laineen jutun Vietnamista [Yleisohjelma-kanavalla
klo 21.05-21.35]. Klo 22.15-22.20 olin teellä alhaalla. Luippu oli myös. On
ollut meillä töissä. Kävin nukkumaan klo 22.35.
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26. päivä (maanantai)

Nouisn klo 6.35. Alhaalla join 2 kuppia kahvia ja tulin ylös klo 6.55. Lähdin alas klo 7.05. Pysäkillä oli Sepe, Iiro ym.
Olimme koululla ryppynaaman ja uuden Sisun kyydissä. Ensin oli Leskisen rukoukset, sitten uskontoa, fysiikkaa ja 
aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokkis. Kävimme myös ruokkiksella kaupungilla. Sitten
oli historiaa, saksaa ja englantia. Pääs klo 14.30. Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa.
Silloin oli juuri joku mies täyttämässä traktorilla öljysäiliön monttua. Kävin
ylhäällä ja sitten olin alhaalla klo 15.05-15.25. Luin läksyjä, äänitin tietysti Pop-
säveliä. Klo 18.15-18.30 olin uutiset katsomassa. Luin läksyjä ja klo 19.40-19.55
olin kahvilla. Klo 21.15-22.35 olin TV:tä katsomassa. Muut nukkuivat. Kävin
nukkumaan klo 22.35.

27. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Kävin alhaalla ja klo
6.40-6.50 olin kaakaolla. Klo 7 kävin
alhaalla. Ulkona oli lämpöä (pakkasta) 
1 °C. Lähdin alas klo 7.08. Ryppynaama
ajoi taas uudella Sisulla ja olimme
koululla klo 7.35 lumipyryssä.
Menimme sisään. Ensin oli saksaa,
sitten suomea. Sitten pelasimme
alakentällä jalkapalloa ja toisen
voim.tunnin sisällä korista. Klo 12.00-
12.45 oli ruokkis. Sitten engl., historiaa
ja pilsaa. Klo 15.30 pääs. Kotkalaisessa
tuli myös Baskin Jussi, Sepe
Anteroinen, Hannu, Iiro ym. (klo 15.45-



16.10). Kävin ylhäällä klo 16.10-16.15 ja tulin ylös klo 16.40. Luin läksyjä ja klo 18.15-18.30 kävin alhaalla ja klo 
19.20-19.35 syömässä. Luin aljaa ja klo 20.30 lähdin alas ja klo 20.35 pyörällä kirkolle. Nykäsen kohdalla näin 
valtatielle päin kävelevän ryhmän, joka muodostui Paulasta, Margitista, Iirosta, Sepestä, Upon Hannusta ym. 
Kaikki he olivat kotiin menossa. Vein Niemen Harrin pyörälläni kirkolle ja tulin kotiin klo 20.50. Tulin ylös ja klo 
21.00 alas. Tulin ylös klo 21.35 ja kävin nukkumaan klo 21.50.

28. päivä (keskiviikko)

Nousin klo 6.35. ja kävin
alhaalla. Klo 6.50-7.00 olin
kahvilla. Lähdin taas alas  klo
7.05. Pysäkillä plo Paula,
Sepe, Iiro ym. Hullu vei
meidät uudella Sisulla
koululle. Aamulla oli lämpöä
±0 °C. Olimme koululla klo
7.40. Ensin oli suomea, sitten
piirustusta ja sitten Yrjö
Jyrinkoski lausui runoja.
Sitten klo 11.00-11.45
ruokkis. Sitten aljaa, ruotsia
ja fysiikkaa. Pääs. klo 14.30.
Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja klo
15.10 alas. Tulin ylös klo 15.30. Luin vähän läksyjä
ja huomisia aljan kokeita varten. Klo 18.15 lähdin
alas. Katsoin TV:tä [Uutiset ja Spede Visio] ja söin. Tulin ylös klo 19.15. Luin vähän aljaa ja klo 19.50 sammutin 
valot ja aloin maata sängyssä vaatteet päällä. Klo 20.05 nousin , laitoin yöpuvun päälle ja kävin NUKKUMAAN klo 
20.10.

29. päivä (torstai)
Nukuin hyvin ja nousin jo klo 6.10. Klo 6.20-6.40 olin alhaalla kahvilla. Lähdin alas
klo 7.05. Pysäkillä oli Paula, Antti, Iiro ym. Hullu vei uudella Sisulla koululle klo
7.35. Menimme sisään. Ensin oli ruotsia ja sitten 2 t:n aljan koe. Klo 11.00-11.45 oli
ruokkis. Olimme sisällä. Sitten uspaa ja engl. Pääs. Klo 13.30. Klo 13.45-14.15
tulimme Lehtarilla. Olin kotona klo 14.25. Käväisin ylhäällä ja tulin taas klo 14.50.
Luin läksyjä ja klo 16.30-16.45 vein Upolle tavaraa. Kuuntelin sitten Pop-sävelen ja
klo 18.05-18.20 kävin alhaalla. Klo 18.45 lähdin viemään Upolle tavaraa. Sen
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jälkeen olin kirkolla Anttilan Ollin kanssa ja tulin kotiin jo klo 19.20 ja ylös. Lähdin alas klo 21.10. Tulin ylös klo 
21.40 ja kävin nukkumaan klo 21.45.

Lahti ilmasta 4.8.2014
30. päivä (perjantai)
Heräsin klo 6 ja auk. radion.
Nousin klo 6.25. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös 6.45.
Lähdin alas klo 7.05. Ulkona
oli pakkasta 3 °C. Pysäkillä oli
Paula. Sepe, Iiro ym. Hullu
vei meidät uudella Sisulla
koululle klo 7.35. Menimme
sisään. Ensin oli aljaa, sitten
engl. ja sitten suomea. Klo
11.00-11.45 oli ruokkis. Sitten ruotsia ja fysiikkaa.
Fysiikan tunnilla Raimo Olkkonen otti meistä
luokkakuvan. Sitten oli vielä pilsaa. Pääs. klo 14.30. Klo
14.40-15.05 tuli Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.15 alas.
Luin läksyjä klo 18 saakka, jolloin olin saanut ne
tehdyksi. Klo 18.30 lähdin alas, klo 18.35 ylös ja klo
18.45 lähdin pyörällä kirkolle. Olin kirkolla vähän aikaa
ja klo 19 lähdin Mahkoselle. Laskimme Iiron kanssa aljan laskuja ja klo
19.45 lähdimme ulos, koska Halosen Hannu ja Sepe olivat tulleet
pihaan. Kirkolla näimme Paulan, Margitin, Hannun (Upon), Kain ym.
Sitten menimme baariin ja klo 20.45 ulos. Lähdimme kävelemään
Eurenin huoltoasemalle [Kirkolta n. 1 km Lahteen päin valtatien
varressa]. Siellä on Rajalan A[?] töissä. Hain pyöräni museon rappusilta
ja menin sinne Hannu H:n kanssa. Veijo Nykänen oli myös mukana.
[Pelasimme siellä aika ahkeraan flipperiä] Klo 21.15 lähdimme. Sepe, Hannu Upolta ym. lähtivät valtatietä pitkin. 
Olin kotona klo 22.05 käytyäni vielä Upolla. Klo 22.05-22.15 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.30.

Lokakuu

3. lokakuuta –Tunisia katkaisi diplomaattisuhteet Yhdistyneeseen arabitasavaltaan.

•4. lokakuuta   – Basutomaa itsenäistyi ja otti nimekseen Lesotho.
•7. lokakuuta   – Neuvostoliitto ilmoitti, että kaikkien kiinalaisten opiskelijoiden on lähdettävä maasta ennen 
lokakuun loppua.
•11. lokakuuta   – Ranska ja Neuvostoliitto solmivat sopimuksen ydinaseyhteistyöstä.
•17. lokakuuta   – Lesotho ja Botswana hyväksyttiin YK:n jäseniksi, jäsenvaltioiden määrä kasvoi 121:een.
•21. lokakuuta   – Kahden miljoonan tonnin painoinen jätehiilivuori vyöryi Aberfanin kaivoskylään Walesissa 
haudaten alleen 30 taloa. Kaivostyöläiset, sotilaat ja poliisit aloittivat epätoivoisen työn hautautuneiden 
esiinkaivamiseksi. 144 kuolonuhrista suurin osa oli lapsia, koska kylän koulurakennus oli hiilivuoren alle 
hautuneiden rakennusten joukossa. Myöhemmin oikeusistuin totesi onnettomuuden syynä olleen osaltaan 
valtakunnallisen hiilineuvoston piittaamattomuuden varomääräyksistä. Sallitun seitsemän metrin sijaan hiilivuoren
korkeus oli lähes 40 metriä.
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•22. lokakuuta   Espanja vaati Yhdistynyttä kuningaskuntaa lopettamaan sotilaslennot Gibraltarille. Britannia kieltäytyi 
ja Espanja sulki rajan autoliikenteeltä.
•25. lokakuuta   – Jakartan sotilastuomioistuin tuomitsi Indonesian entisen ulkoministerin Subandrion kuolemaan 
vallankaappaushankkeeseen osallistumisen vuoksi.
•26. lokakuuta   – Naton päämaja siirtyi Pariisista  Brysseliin  .
•26. lokakuuta – Professori L. Arvi P. Poijärven johtama koulunuudistustoimikunta jätti opetusministeri Reino 

Oittiselle mietintönsä, jossa se ehdotti kansa- ja kansalaiskoulun tilalle uutta yhdeksänvuotista peruskoulua.
•30. lokakuuta   – Italian kaksi sosialistipuoluetta yhdistyivät 19 vuoden erillään olon jälkeen.

1. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.25. Lähdin alas, join kahvia
ja tulin ylös klo 6.40. Lähdin alas klo
7.05. Rotta ajoi vanhalla Sisulla pitkästä
aikaa. Kyydissä oli vanhat pysäkkikaverit.
Jäin Iiron kanssa pois linja-autoasemalla
klo 7.35 ja menimme Radiomäelle.
Meillä ei ollut kuitenkaan 1000 m:n
juoksua vaan heitimme koululla kiekkoa
ja keihästä. Pelasimme myös jalkkista.
Sitten oli hissaa ja sitten oli saksan
tunnilla aljaa, koska Haapala oli
antanut lomaa. Pääsimme klo 11.
[Olin käynyt Suojalinnassa 20 pennin
(36 snt v. 2020) ostoksilla
Konserttitaloa vastapäätä. ”Rakennus
oli vuonna 1947 Lahden korkein talo.
Vakuutusyhtiö Suojan toimisto
sijaitsi tässä talossa. Rakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Jalmari
Lankinen. Kuva: Juha Lankinen.”] 
Klo 11.15-11.40 tulin Lehtarissa.
Tulin ylös ja klo 11.45 alas. Tulin ylös
klo 12.10. Kuuntelin radiota ja
puhdistin mankan nauhoja. Klo
15.45-16.10 kävin laittamassa
saunan lämpiämään. Kuuntelin
Kaleidoskooppia ja klo 17 lähdin
alas. Tulin ylös klo 17.30 juotuani
kahvia ja käytyäni saunalla. Kuuntelin radiota ja mankkaa ja klo 18.40 muut lähtivät saunaan. Klo 18.45 lähdin 
ajamaan radan taa pyörällä, koska näin suurie lieskoja nousevan metsästä. Matkalla huomasin, että se tuli 
kaatopaikalta. Kävin siellä. Klo 19.05 lähdin taas ulos. Juoksentelin ja tulin ylös klo 19.20. Klo 19.30-20.00 kävin 
saunassa. Klo 20.30-20.45 olin syömässä. Klo 20.50 lähdin kävellen kirkolle. Siellä näin museon kuistilla [Kartta v. 
1975] [Valokuvassa (vappu 1984) toinen museorakennus makasiinin oikealla puolella. Lähde]Halosen pojat, Iiron, 
Upon Hannun, Kain, Marjatta L[?], Margitin ja 2 muuta tyttöä. Toinen oli Tuija ja toinen kai Eeva-Liisa. [Mainitsen 
Luostarisen tytöt ensimmäistä kertaa. Olivat muutaneet Upon taloihin, Niinirinne 1 B 15. Tulivat asiakkaiksemme. 
Vein heille myöh. kotiinkuljetuksia. Vuotta myöhemmin sain heiltä joulukortin]
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Jari lähti pian kotiin. Kävelin Tuijan, Eeva-Liisan, Hannu
Halosen ja Iiron kanssa hautausmaan läpi valtatielle
[päin]. Siellä näimme Anteroisen Sepon. Kävelimme
hiljakseen eteenpäin. Menimme Upon taloille ja sieltä
polkua pitkin valtatielle. Siellä oli [?] kioskin luona
Margit ja Kai. Sen jälkeen kiersimme Niinimäen kautta
taas Upolle. Siellä talkkari alkoi soittaa poskea saunan
ikkunasta. Klo 23.30 juteltuamme tytöt ja Sepe lähtivät
(asuvat samassa talossa, tytöt B-rapussa keskellä).
Tulin kotiin klo 23.35 ja kävin nukkumaan klo 23.35.

2. päivä (sunnuntai)



Nousin klo 9.15.
Lähdin alas klo 9.40.
Join kahvia ja tulin
ylös klo 9.55.
Kuuntelin mankkaa
ja luin lehden. Klo
11.15 lähdin ulos.
Tasoitin öljysäiliön
vierustan sillä aikaa
kun ”Luippa” ja isä
olivat
pannuhuoneessa
töissä. Tulin ylös klo
12.35. Lueskelin
hiljalleen läksyjä ja klo 13.55-14.10 olin syömässä. Luin
läksyjä ja klo 16.20 lähdin ulos. Ajelin pyörällä. Kirkolla en
nähnyt tuttuja. Ajelin sitten Annen kanssa ja klo 17.10 tulin
sisään. Join kahvia ja tulin ylös klo 17.30. Aloin äänittää
Linguaphone-levyjäni tuotuani radio-levysoittimen ylös. Klo
20.20 olin valmis. Kävin alhaalla syömässä leipää ja juomassa
maitoa ja tulin ylös klo 20.30. Lueskelin vähän ruotsia ja klo
21.35-22.10 olin alhaalla katsomassa ”  Klondiken”   [Klo 21.35
alkoi ohjelma Muistatteko Klondiken ja Riemuperhe Rileyn?] ja
kävin nukkumaan klo 22.15.
3. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.35. Alhaalla kävin klo 6.40. Lähdin taas klo 6.45-
Join kaakaota ja tulin ylös klo 6.55. Vettä ei ole saatu ollenkaan,
koska putki on eilisestä illasta ollut poikki Hildenin luota. Lähdin
alas klo 7.05. Hullu vei meidät vanhalla Sisulla koululle klo 7.35.
Ensin oli uskontoa, sitten fyssaa, aljaa ja klo 11.00-11.45 oli
ruokkis. Sitten historiaa ja klo 12.45-14.10 kirj. ruotsin koetta.
Sitten vartuin linja-autoaseman seutuvilla Iiroa, joka tuli klo
14.45. Näimme siellä Anteroisen Sepen. Kävimme 
Rautatiekirjakaupassa ostamassa engl.kielisiä pop-lehtiä ja sitten
kävimme katselemassa Westerlundilla [Rautatienkadulla] levyjä.
Klo 15.20-15.50 tulimme Lehtarissa. Tulin ylös ja klo 16.40 äiti
haki minut alas. Klo 16.50-17.10 vein Kuivamaidolle tavaraa.
Sitten kuuntelin Pop-sävelen ja sitten tein läksyjä. Lähdin alas
klo 19.20. Klo 19.35 lähdin kirkolle tihkusateessa kävellen. Menin
Mahkoselle. Vein Arjalla ja hänelle [Iirolle] engl. pop-lehdet ja
klo 20.30 lähdimme ulos. Tapasimme Eeva-Liisan, Tuijan, Sepen,
Hannu Halosen. Kävimme baarissa ja sitten istuimme museon
kuistilla klo 21.00-21.10. Kävelimme hautausmaan poikki ja klo
21.20 olin kotona. Tulin ylös klo 21.35. Kävin nukkumaan klo
22.10.
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4. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.40. Alhaalla join kahvia, jota äiti laittoi minulle ½
l:n termospulloon kouluun vietäväksi. Koulussa olimme
Sisulla Hullun kyydisssä klo 7.35. Ensin oli saksaa, sitten
suomea ja sitten sisäsuunnistusta ja jalkapalloa. Klo 12.00-
12.45 ruokkis. Sitten engl., historiaa ja pilsaa. Pääs klo 15.25.
Kävin Iiron kanssa kaupungilla. Sain Rautatiekirjakaupasta
lehtiluettelon. Klo 15.50-16.10 tulimme kotkalaisessa Sepen,
Hanskin ym. kanssa. Tulin ylös ja klo 16.20 alas. Join kahvia ja
tulin ylös klo 16.40. Klo 18.15-18.30 kävin alhaalla. Tein sitten
läksyjä ja olin valmis klo 19.20. Klo 19.35-19.50 olin syömässä
ja sitten tein Top Twenty listani. Beatlesit saivat kolmoisvoiton
(I Anna), klo 21.05-21.15 kävin pyörällä sateessa kirkolla. Tulin
sitten ylös. Kävin nukkumaan klo 22.15.

5. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.40. Menin alas ja klo 6.50-6.55 kävin ylhäällä. Pysäkillä oli vanhaa porukkaa.
Rotta vei meidät koululle. Ensin oli suomea. Sitten 2 t piirustusta. Klo 11.00-11.45 oli
ruokkis. Tarjosin Haaran Karille kahvit. Sitten oli aljaa ja sitten saksan kokeiden palautus
(Sain 8 ½) ja sitten fyssaa. Pääs klo 14.30. Tulin Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10-15.25 olin
kahvilla. Lueskelin läksyjä ja klo 16.45-
17.00 vein Upolle pyörällä & jalkaisin
Ollikaiselle jäätelöä. Näin myös Sepen.
Menin hänen kanssaan harjun ylös
kävellen. Kuuntelin radiota ja klo 18.10
tuli Iiro ja toi pop-lehdet [Luultavasti 
Melody Maker ja New Musical Express
lehtiä]. Klo 19 hän lähti. Klo 19.30 äiti,
isä ja Anne lähtivät Porkalle Lahteen.
Klo 20.10 lähdin ulos. Ajoin pyörällä
Mahkosen pihaan. Iiro lupasi pian tulla.
Menin sillä aika museon kuistille. Siellä
näin Eeva-Liisan, Tujan, Sepen, Halosen
Hannun ja Kain. Pian tuli Iiro.
Lähdimme baariin. Istuimme siellä n.
15 min. Sitten olimme kunnantalon
pihassa. Vein Kain pyörällä Eeva-Liisaa
kyydissä [sic, kumpikohan tuota
ehdotti]. Klo 21 maissa tuli Veijo
Nykänen. Lähdimme pian kävelemääm
”Luumäelle”. Menimme Upolle (Kai oli
jo mennyt). Pois tullessa vein Hannun
kotiin klo 21.30. Tulin kotiin klo 21.35 ylös. Klo 21.50 tulivat Lahdessa kävijät. Muuten kirkolla Eeva-Liisa kysyi kuka
lähtee Kannaksen konvaan ensi lauantaina. Tytöt ovat Kannaksessa [Anne-siskoni koulu myös, vuosia 
myöhemmin]. Eeva-Liisa näkee siellä Railin. Raili oli käskenyt kysyä kuka tulee. Kukaan ei ilmoittautunut. Kunpa 
uskaltaisi lähteä [Hölmö-minä en mennyt]. Luin aljaa ja kävin nukkumaan klo 22.30.

https://kannaksenlukio.fi/web/2017/08/31/kannaksen-lukio-110-vuotta/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kannaksen_lukio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Melody_Maker
https://www.youtube.com/watch?v=RYdxVlsYJvg


6. päivä (torstai)
Nousin klo 6.40. Join
alhaalla kahvia ja klo 7.00-
7.05 kävin ylhäällä.
Pysäkillä oli taas porukka.
Rotta vei meidät romulla
koululle klo 7.35. Ensin oli
ruotsia. Sitten 2 t. aljaa.
Sitten klo 11.00-11.45
ruokkis ja sitten uskontoa
ja engl. Pääs. klo 13.30.
Kävin Iiron kanssa
Rautatiekirjakaupassa ja
klo 14.15-14.35 tulimme
Viljasessa. Tulin ylös klo 15. Luin läksyjä ja klo 17.15-18.00 kuuntelin Pop-sävelen. Klo 18.20-18.25 kävin alhaalla. 
Klo 18.55-19.05 olin syömässä. Tein läksyjä ja klo 19.55 lähdin ulos. Kirkolla tapasin Paulan, Hannut, Margitin, 
Kain, Jari H:n ym. Pian tuli Iiro. Olimme kuistilla ja kunnantalon pihassa. Klo 21 lähdimme meille päin. Sain 
muuten Halosen pojilta Cottonit. Kävimme myös Luhtasen tehtaan pihassa. Siellä kävi kuitenkin joku yövartija 
soittamaan poskea. Klo 21.35 tulin kotiin. Join kahvia ja tulin ylös klo 21.40. Kävin nukkumaan klo 22.20.

7. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja klo 6.50 tulin ylös, klo 7.05
alas. Pysäkille tuli Rotta vanhalla Sisulla. Olimme koululla klo 7.35.
Menimme taas kerran sisään ja sitten Rämön rukoukset. Siten aljan
kokeiden palautus (Sain 9). Sitten oli engl. ja suomea, klo 11.00-
11.45 ruokkis. Sitten punnitus ja mittaus ja näkötilaisuus ruotsin
tunnin alussa. Olin 171,5 cm
pitkä ja 60 kg. Sitten oli fysiikkaa
ja pilsaa. Pääs. klo 15.30. Kävin
tilaamassa Melody Makerin
[Kuvassa 24.9.1966 lehti] ja
sitten menimme Viljasella klo
15.05-15.25. Sinne tulivat mysö
Luostarisen tytöt Eeva-Liisa ja
Tuija. Kotona vein heti klo 15.30-
15.45 tavaraa Upon asunnoille.
Sitten olin alhaalla ja klo 16.15
tulin ylös. Klo 16.50-17.10
veimme isän kanssa Upolle
tavaraa. Olin omalla pyörällä.
Menin sitten Mahkoselle. Klo
17.25 lähdimme meille mankan
kanssa. Kotona klo 17.35-17.50 vein Kuivamaidolle tavaraa. Sitten
äänitimme puolin ja toisin. Klo 19.40 maissa olin syömässä. Pian
tulivat Sepe ja Hannu H. Ikkunan alle. Juttelimme hiedän kanssaan
ja klo 20.15 lähdimme ulos. Olin kirkolla muiden kanssa ja klo
21.05 lähdin kotiin. Tulin ylös klo 21.10. Muuten tänään kävin myös

https://bussidata.kuvat.fi/searchresults/Viljasen/
https://www.americanradiohistory.com/Melody_Maker.htm
http://www.luhtasportswearcompany.fi/fi/meista/historia/


Vattulaisessa ottamassa 4 passikuvaa 2 mk:lla teinikorttia varten. Klo 21.48 (On nyt) aloin tehdä läksyjä, joita ei 
tosin ole paljon. Kävin nukkumaan klo 22.15.

8. päivä (lauantai)
[Jarno Pennanen]
Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.40. Klo
6.50-7.00 kävin alhaalla. Lähdin alas klo 7.05. Hullu vei meidät
koululle klo 7.35. Ensin oli jalkapalloa alakentällä ja sitten
historiaa. Olin rahastonhoitjana siinä kilpailussa, johon otti osaa
13 poikaa. Piti arvata paljonko historian tuntia meni yliaikaa.
Spede voitti ja sai 2.60 (panos 20 p.) [Taisi olla Toimi Helatiellä
taipumusta tähän] Sitten olimme saksan tunnilla kielistudiossa.
Sitten oli aljaa. Pääs. klo 12.15. Klo 12.30-12.55 tulimme
Viljasessa. Tulin ylös ja klo 13.05-13.25 olin alhaalla. Lähdin taas
alas klo 13.45. Klo 14 jälk. lähdin viemään Kuivamaidolle
tihkusateessa tavaraa tavarapyörällä. Kävin siellä 4 kertaa. Tulin
ylös vihdoin klo 16.20. Kuuntelin Kaleidoskooppia ja klo 17 kävin
alhaalla. Klo 18.15-18.30 kävin myös alhaalla. Myös klo 19.15.
Luin sitten Cottonia ja klo 19.55 lähdin saunaan. Siellä käytiin
ens. kertaa, kai keskiviikko-iltana laitettiin suihkua. Lauteista oli
myös sahattu osa pois. [Uusi sauna kylpyammeineen oli
rakennettu entiseen halkovarastoon pannuhuoneen viereen,
jonka läpi sinne oli käynti ]. Tulin ylös klo 20.25. Klo 20.40 lähdin
ulos. Söin ja tulin ylös klo 20.55. Klo 21.15-21.35 olin uutiset
katsomassa. Nukuttaa, klo on nyt 21.36. Kävin nukkumaan klo
21.40.
[Pohdin varmaan myös Kannaksen konvaan lähtöä, mutta ei ollut
pojalla rohkeutta]

9. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 8.25. Heräsin n. klo 8. Alhaalla kävin klo 8.30. Klo
9.25-9.45 olin alhaalla kahvilla. Sain myös isältä 10 mk [18 € v.
2020] (aljan kokeista 9 ja eilisestä tavaroiden kuskaamisesta).

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jarno_Pennanen


Lueskelin läksyjä ja klo 11.25-11.40 kävin alhaalla lukemassa lehden. Lueskelin hiljakseen läksyjä ja päivällä äiti, isä
ja Anne kävivät Kotilla kylässä. Klo 17.30 vein mankan alas ja laitoin kuunnelman tapaisen kuulumaan. Tulin ylös 
klo 17.50 laitettuani Olavi Laineen I Vietnamin reportaašin kuulumaan. Klo 18.10-18.50 olin taas alhaalla 
kuuntelemassa Vietnamin juttua. Huomenna on engl. kokeet. Loppui muste, niinpä vaihdoin säiliön. Niin, 
huomenna on siis engl. kirj. En ole lukenut vielä juuri yhtään (Klo on nyt 19.00). Klo 19.40 tulivat Porkat meille 
jonkun sähkömiehen kanssa (ei Olli-Pekka). Klo 21.05 he lähtivät. Klo 21.10-21.45 olin alhaalla. Luin vielä engl. ja 
kävin nukkumaan klo 22.40.

10. päivä (maanantai)

Nousin klo 6.25. Alhaalla join kahvia ja klo 6.45-7.00
olin ylhäällä. Pysäkille tuli Rotta Sisulla. Olimme
koululla klo 7.35. Ensin oli uspaa, sitten fysiikkaa ja
aljaa. Klo 11.00-11.45 oli ruokkis (Olin kemian
luokassa, juomassa kahvia), sitten oli historiaa.
Sitten vaikea 2 t:n engl. koe. Klo 14.50 lähdin pois.
Klo 15.00-15.25 tulin Viljasessa (myös Luostarisen
Tuija). Tulin ylös ja klo 15.35 alas. Join kahvia ja tulin
ylös klo 15.50. Luin läksyjä ja kuuntelin Pop-säveliä.
Klo 18.15-19.00 olin alhaalla. Söin ja katsoin TV:tä
[Uutiset ja Ihmeellinen luonto]. Sitten luin Kalevalaa
ja klo 19.45 lähdin ulos. Kirkolla näin Iiron, Sepen,
Paulan ym. Kävimme Eurenin huoltoasemalla ja klo
21 tulin kotiin Tulin ylös klo 22.30 [Katsoin ehkä klo
21.35 alkaneen Raportti Kiinasta -ohjelman]. Kävin
nukkumaan klo 23.

11. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.45. Alhaaalla join kahvia ja klo 7 kävin
ylhäällä. Pysäkille tuli Rotta. Olimme koululla klo 7.40.
Ensin oli 2 t:n suunnistys Salpausselän maastossa (Olin
Iiron parina, olimme kahdeksantena). Sitten oli ruokkis.
Sitten engl., historiaa ja pilsaa. Pääs. klo 15.25. Pääsin Iiron
ja Jukani Korpin kanssa Lauri Liukkosen Angliassa
Centrumin kulmaan [Kuvan lähde]. Kadun
toisella puolella näimme Raili Salmisen ja
Tuula Laitisen. Raililla oli vihreä toppatakki
ja jän hymyili. Klo 15.50-16.15 tulimme
kotkalaisessa. Tulin ylös ja klo 16.25 alas.
Tulin ylös klo 16.40. Klo 17.20-17.40 kävin
viemässä Näräkälle ja Laurenille tavaraa.
Luin läksyjä ja klo 18.50-19.05 kävin
kahvilla. Siellä ollessani juttelin äidin ja isän
kanssa stipendeistä, joista Olkkonen oli

http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/talous/kaupan-ja-palveluiden-lahti/


jutellut. Stipendit myönnetään USA:han vuodeksi (maksaa 2300 mk [4128 € v. 2020]). Äiti ja isä lupasivat, että 
saisin anoa sellaista. [Ks. 17.10]. Klo on nyt 19.10. Lähdin ulos klo 19.15. Siellä tapasin Paulan, Marjatan, Kain, Iiron
ja myös Margitin. Kuuntelimme puhelinkopissa sävelradiota (Into Salminen [poliisi ] soitti meille poskea). Kävin 
Iiron kanssa myös Ruolan [eli Upon] talon pihassa. Klo 21.30 lähdin kotiin. Söin ja tulin ylös klo 21.55. Kävin 
nukkumaan klo 22.15.

12. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 7.45, koska Suomen tunti oli siirretty päivän loppuun.
Alhaalla join kahvia ja klo 8.05-8.15 kävin ylhäällä. Pysäkille tuli
Iiro. Menimme klo 8.25-8.50 koululle Viljasella. Ensin oli
piirustusta 2 t ja sitten ruokkis klo 11.00-11.45. Sitten aljaa ja
ruotsin kokeiden palautus (Sain 7+), sitten 2 t:n aine. Klo 15.20
lähdin. Iiro oli lähtenyt vähän aikaisemmin (Ei ollut kirj. mitään).
Klo 15.45-16.10 tulimme kotkalaisella. Tulin ylös syötyäni
maissihiutaleita klo 16.35. Luin läksyjä ja klo 18.15-19.00 olin
alhaalla. Meille oli tullut Porkan Pentin hommissa oleva
sähkömies töihin. Oli kahvilla. Klo 19 isä laittoi uuden katkaisijan
huoneeseeni (hajosi viime pitkänä perjantaina). Klo 19.25-19.35
kävin pyörällä räntäsateessa Laakkosella pyytämässä Luppua
tunnin päästä meille kun öljypoltin käynnistetään. Tulin ylös ja
klo 21.15-21.40 olin alhaalla (Kävin myös kellarissa). Luin sitten
engl. ja kävin nukkumaan klo 22.50.

13. päivä (torstai)
[Ostin Capoten kirjan myöh.
isälle joululahjaksi]
Nousin klo 6.35. Alhaalla söin
maissihiutaleita ja klo 7.05
lähdin alas tultuani ylös klo
6.50. Hullu vei meidät
koululle klo 7.35. Ensin oli
ruotsia ja sitten 2 t aljaa. Klo
11.00-11.45. oli ruokkis.
Sitten uspaa ja engl. Pääs klo 13.30.
Ostin nauhan (mk 26,50) ja sitten ostin
äidin kelloon uuden hihnan. Klo 14.15-
14.35 tulin Viljasessa. Kävin ylhäällä klo
14.35 ja taas klo 14.55-15.05. Sitten
soitin YFU-stipendin vuoksi Helsinkiin.
Lupasivat lähettää tietoja siitä. Join
kahvia ja tulin ylös klo 15.30. Klo 16.40-
17.00 kävin Annen kanssa Suomisella
sovittamassa Annen takkia. Klo 18.00-
18.15 olin alhaalla syömässä. Tein sitten
läksyjä ja klo 20.05-20.35 olin ulkona.
Kävin pyörällä kirkolla ja siellä juttelin Niemen Harrin kanssa. Näin
myös Kaikkosen Hannun. Paula, Sepe, Iiro, Halosen pojat ym. olivat
”Invassa” [Sotainvalidien baari kunnantalon liikesiivessä, jossa oli

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kylm%C3%A4verisesti


lisäksi Osuuskassa, posti ja
Kauppakunnan valintamyymälä. 
Lähde     ] . Klo 20.45-21.30
kuuntelin ja nauhoitin
uusimmalle nauhalleni Annen
kanssa ensimmäisen osa 
”Tuntemattomasta sotilaasta”
(Sisält. 19 osaa). Klo 21.30-21.35
kävin alhaalla. Kävin nukkuman
klo 22.15.

14. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.30. Kävin alhaalla ja
klo 6.50 lähdin taas. Join kahvia ja
tulin ylös klo 7. Klo 7.05 lähdin alas.
Hullu vei meidät koululle klo 7.35. Ensin oli
aljaa. Sitten engl., suomea ja ruokkis klo
11.00-11.45. Sitten oli ruotsia ja sitten
fysiikkaa, lopuksi pilsaa. Klo 14.25 pääsimme.
Klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. Tulin ylös ja
klo 15.10-15.40 olin alhaalla. Klo 16.20-16.30
kävin Kuivamaidolla kuten myös klo 17.20-
17.30. Klo 18.15-18.30 kävin alhaalla. Tein
sitten läksyjä ja klo 19.20 lähdin alas. Tulin ylös klo 19.50. Klo 21.10 lähdin alas
luettuani Iiron Melody Makerin ja kuunneltuani radiota. Klo 21.40 kävin
ylhäällä. Tulin sitten ylös klo 22.35 ja kävin nukkumaan.

15. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join
kahvia ja tulin ylös klo 6.50.
Lähdin alas klo 7.05. Rotta
vei meidät koululle klo 7.40.
Ensin oli jalkapalloa, sitten
hissaa, saksaa, ruokkis ja
aljaa. Päs. Klo 12.15. Klo
12.30-12.55 tulin Viljasessa.
Tulin ylös ja klo 13.05 alas.
Tulin ylös klo 13.30. Kävin
loikoilemaan ja nukahdinkin
ja lisäksi torkuin klo 15.50
saakka. Kuuntelin sitten
radiota ja klo 16.25-16.50
kävin tavarapyörällä
Kuivamaidolla tavaraa
viemässä (mankka nauhoitti sillä aikaa Kaleidoskooppia). Kuuntelin pois
tultuani siitä otteita ja sain kuulla, että luokkatoverini Seppo Nikkanen oli
voittanut eräässä koopparien [Kaleidoskopin toimitus] kilpailussa 50 mk. Klo
17.05-17.30 olin saunalla. Kuuntelin radiota ja klo 18.10-18.30 olin alhaalla.

https://areena.yle.fi/1-4301202
https://nastolankesanayttely.fi/wp-content/uploads/2019/06/Nastolan-kunnantalo_netti.pdf


Sitten muut lähtivät saunaan ja klo 18.40-19.00 olin alhaalla. Klo 19.35-10.05 olin saunassa. Sitten söin ja tulin 
ylös klo 20.25. Klo 20.40 lähdin ulos. Kirkolla näin Hannu Halosen kännissä, Margitin, Veijon, Jarin ym. [mm. Arja 
Mahkosen ja Kain (oli myös pienessä)]. Näin Paulaa, Iiroa ja Sepeä vain vähän aikaa. Sitten he hävisivät. 
Kävelimme Ruolalle ym. Klo 22.50 tulin kotiin. Kävin nukkumaan klo 23.05.

16. päivä (sunnuntai)
Heräsin klo 8.35. Klo 8.50 auk.
mankan ja jatkoin loikoilemista. Klo
9.20 nousin. Kävin alhaalla klo 9.25.
klo on nyt 9.35. Klo 10.20-10.40
olin kahvilla. Luin läksyjä ja klo
12.10-12.20 kävin alhaalla. Klo
12.30 lähdin alas. Äiti ja isä lähtivät
Paasio Oy:n tarjoamille päivälisille
Seurahuoneelle [Tukku-Paasio Oy]. Söin ja tulin ylös klo 13.45.
Luin läksyjä ja klo 15 aloin tehdä junaa ja sitten korjasin Annen
kanssa sen pois klo 17.30 mennessä. Välillä joku mies soitti
Kemistä ja klo 19.20 lähdin alas. Join kahvia ja klo 19.50 äiti soitti
Seurahuoneelta. Kysyin luvan lähteä ulos. Klo 19.55 lähdinkin.
Baarin luona tuli juuri sieltä ulos Paula, Arja, Margit, Halosen pojat,
Iiro, Veksi ja kai Hannu Kaikkonen. Menimme klo 20.30 Upon
talojen pihaan. Siellä koneenhoitaja Linden soitti poskea. Klo 21.40
tulin kotiin ja ylös (äiti ja isä eivät vielä olleet tulleet). Kuuntelin
mankkaa. Ja klo 23.30 kävin pannuhuoneessa katsomassa oliko
sen ulkoovi auki. Se oli (hyvä). Klo 23.55 heräsin outoon ääneen. Äiti ja isä olivat tulleet. Koska isä oli nauttinut 
alkoholia, Olavi Savutie ajoi meidän autoa. Kadetilla tuli mukana Helvi Savutie, Eino-setä, Kari S. ja Riitta. Klo 
00.05 he lähtivät käytyään sisällä.

17. päivä (maanantai)
Jipii, on lomaa. Nousin klo 8.40. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 8.55. Lähdin alas klo 9. Vein kaksi kertaa
tavarapyörällä kaatopaikalle tavaraa (roskaa) ja sitten
peitin tunkiota mullalla. Sen jälk. otin saunalla suihkun
ja sitten tulin ylös n. klo 11.10. Koska sain YFU-
stipendiä koskevat paperit tänään ”tutkailin” niitä ja klo
12 lähdin alas. Kävin Johanssonin rva:n luona Luipan
pihamökissä eilisen Kemin puhelinsoiton vuoksi ja klo
12.30 tulin ylös. Sain tietää, että hammaslääkärini oli
tänään. Siksi klo 12.25 olin käynyt Mahkosella, mutta
Iiro oli autolla ajelemassa. Kotona klo 12.50 kun olin
valtatien varrella, Seppo Nikkanen tuli ”Vilillä”
(Viljasella) meille. Menimme ylös ja pistin mankan
pyörimään ja käskin odottaa ½ tuntia. Anne oli
kanssani hammaslääkärissä (Anne oli itkenyt kovasti, eikä olisi
millään tahtonut lähteä. Lopulta hän kuitenkin lähti). Näin
kirkolla Halosen pojat, Paulan, Margitin, Sepen, Iiron. Kotiin
tultuani Iiro tuli  n. ½ t:n päästä meille. Klo 15.55 lähdimme
kolmistaan kirkolle. Olimme puhelinkopissa ja näimme myös

http://www.lahdenmuseot.fi/kuka-mita-lahti/lahden-historia/talous/kaupan-ja-palveluiden-lahti/


Juhani Baskin. He kaikki menivät Lehtarilla kotiinsa. Klo 16.45 olin kotona. Klo 17.00-17.15 vein Upolle tavaraa. 
Tulin ylös ja klo 18.00-18.05 olin kahvilla. Klo on nyt 10.25. Klo 20.20-20.30 olin syömässä. Laskin sitten aljan 
laskuja ja klo 21.15-21.40 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 21.45.

18. päivä (tiistai)
[Paavo Haavikko, yksi suosikkirunoilijoistani, ohessa osa
arvostelusta]
Nousin klo 6.30. Kävin alhaalla ja klo 6.40 tulin ylös. Klo
6.50-7.00 olin alhaalla ja klo 7.05 lähdin alas. Hullu vei
meidät koululle klo 7.40. Ensin oli saksaa, sitten suomea,
aineiden palautus, sain 7+ ja sitten menimme Tapanilan
hiihtomajalle. Menimme Iiron kanssa Lauri Liukkosen
autolla. Oli suunnistuskisat. [Oheisessa v. 1975
kartoitettussa kartassa ylhäällä vasemmalla. Koulu
Salpausselkää vastapäätä radan toisella puolella]
(Rasteja oli 7). Juoksin lauman mukana melk. koko
matkan ja löysimme kaikki. Menimme taas ”Laren”
autolla koululle klo 12.10. Klo 12.45-13.30 oli engl. ja
sitten historiaa ja pilsaa. Pääs. klo 15.25. Menimme
Laren autolla Veskun pysäkille klo 15.30 [Valokuvassa
(Lähde) Vesijärvenkadun ja Aleksanterinkadun
risteys (sillan takana) 1950-luvulla. Muistan tuon 

kapearaiteisen].
Sieltä kävelin Iiron kanssa Möysän koululle
ja klo 15.50-16.10 tulimme kotkalaisessa
(myös Sepe ym.). Tulin ylös ja klo 16.15-
16.40 olin alhaalla. Klo 17.05-17.20 vein
Kuivamaidolle tavaraa. Huomenna on
fyssan koe. Klo 20.45-21.40 olin alhaalla.
Söin ja katsoin TV:tä. Kävin nukkumaan klo
22.30.                     

https://fi.wikipedia.org/wiki/Loviisan%E2%80%93Vesij%C3%A4rven_rautatie
http://www.vaunut.org/kuva/131596?s=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_Haavikko


19. päivä (keskiviikko)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 6.50. Koska ens. tunti on
siirretty kok. vuoksi viim:ksi menemme
vasta 9:ään. Luin fyssaa ja lähdin alas klo
8.20. Klo 8.25-8.50 menin Iiron kanssa
Viljasella koululle. Ensin oli 2 t piir. Sitten
klo 11.00-11.45 ruokkis ja sitten aljaa,
ruotsia ja fyssan koe (2 t). Klo 15.20 lähdin
Iiron kanssa. Klo 15.45-16.10 tulimme
kotkalaisessa. Kuljettaja huusi Baskin
Hannulle Kujalan kohdalla [Mitä lie Hannu
kujeillut]. Tulin ylös ja klo 16.20-16.40 olin
alhaalla. Klo 17.15-17.35 vein
Kuivamaidolle tavaraa. Klo 18.10-18.20 olin
syömässä. Huomenna on aljan koe. Klo
19.20 lähdin ulos. Kävin kirkolla, mutta
siellä ei ollut ketään. Kävin sitten Upolla.
Pois tullessa vein Paulaa kyydissä.
Tapasimme sitten Lantan[? ] Marjatan ja
sitten Iiron, Hannut, Sepen ja Kain. Kävimme baarissa ja klo 20.10 lähdin kotiin. Allekirj.
Sitten vakuutukseni. Nurmet ja joku vakuutusasiamies Suomi-yhtiöstä olivat meillä. [Sain
henkivakuutukseni rahana täytettyäni 60 vuotta, n. 10.000 €] Tulin ylös. Klo 22.30 Nurmet
lähtivät. Kävin nukkumaan klo 22.30.

20. päivä (torstai)
Heräsin klo 6.40 ja nousin klo 7. Klo 7.30-7.40 olin alhaalla. Klo 8.15 lähdin alas. Pysäkille
tuli Sepe ja Iiro. Menimme koululle, Sepe myös. Ensin oli 2 t:n aljan koe. Klo 11.00-11.45
oli ruokkis. Ja sitten uspaa ja engl. Pääs. klo 13.30. Kävin Keskolla ostamassa itselleni
kousut. Sitten klo 14.35-14.55 tulin kotkalaisella. Tulin ylös ja klo 15.00-15.15 olin
alhaalla. Tein läksyjä ja klo 15.35-15.45 vein Kuivamaidon konttoriin nuppineuloja [sic ].
Sitten olin taas ylhäällä. Klo 18.10 tulivat Savutien Eino ja Tuomo (vai oliko hän Ilkka)
meille. Lähtivät melko pian pois. Tein läksyjä ja klo 20.15 lähdin alas. Söin lettuja ja klo
20.35 lähdin pyörällä kirkolle. Olin baarissa. Siellä oli myös Paula, Arja, Marjatta, Sepe,
Hannut, Veksi, Iiro ym. Klo 20.50 lähdimme. Menimme Upon pihaan. Hannu H, Arja ja Veksi tulivat vasta klo 21.10.
Klo 21.15 tulin kotiin. Klo 21.20-22.00 äänitin Tuntematonta sotilasta [Toinen osa] ja klo 22.20 kävin nukkumaan.

21. päivä (perjantai)
[Kuvassa Salpausselän koulu v. 1960, jolloin aloitin siellä
oppikoulun. Kun luokkamme ikkunasta keskikoulun
aikaan katselimme talvella mäkihyppääjien harjoittelua,
opettajan piti vetää verhot ikkunoihin. Koulun
vahtimestarin asunnossa oli alivuokralaisena ainakin yksi
japanilainen mäkihyppääjä. Siihen aikaan oli outoa, että
sieltä tulee hyppääjiä. Olivat oppia saamassa. Lähde ]
Nousin klo 6.30 ja sitten alhaalla join kahvia ja klo 6.50-
7.05 olin ylhäällä. Sitten Rotta vei meidät koululle klo
7.40. Ensin oli aljan kokeiden palautus (Sain 9+) ja sitten

http://www.kulttuurisampo.fi/kulsa/collection.shtml?itemUri=http%3A%2F%2Fkulttuurisampo.fi%2Fannotaatio%23veljekset_karhumaki_kokoelma
https://areena.yle.fi/1-4301208
https://fi.wikipedia.org/wiki/Henkivakuutusyhti%C3%B6_Suomi


oli engl. ja sitten suomen
tunnilla pistokkaat. Sitten klo
11.00-11.45 ruokkis. Sitten oli
ruotsia, fysiikkaa ja biologiaa.
Pääs. klo 14.25. Tulin Laren
kyydissä ja klo 14.30-14.55 tulin 
kotkalaisella [Etelä-Suomen
Linjaliikenne ] klo 15.05-15.30
olin alhaalla. Klo 16.30-16.45
olin viemässä Kuivamaidolle
tavaraa. Klo 17.10-17.55 olin
Upolla isän kanssa tavaroita
jakamassa. Pois tullessa kävin kirkolla tihkusateessa. Siellä ei ollut
kavereita. Tulin ylös. Klo 20.05-20.25 olin syömässä. Klo 20.35-21.20 olin
Annen ja Matin kanssa saunassa. Tein sitten aljan laskuja ja kävin
nukkumaan klo 23.20. Muuten tänään oli muurari meillä ja toista päivää
takkaa tekemässä.

22. päivä (lauantai)
[Kekseliäs veto Koffilta ]
Nousin klo 6.30. Alhaalla
söin puuroa ja klo 6.50-
7.05 olin ylhäällä. Hulle vei meidät
koululle klo 7.40. Menimme sisään.
Siellä rehtori narautti minut vähän
ennen klo 8 [Vähissä olivat varmaan
Pekan selitykset]. Ensin oli
jalkapalloa ja sitten historiaa,
saksaa, ruokkis ja aljaa. Klo 12.15
pääsimme. Klo 12.30-12.55 tulimme
Viljasella. Tulin ylös ja klo 13.05-
13.15 olin alhaalla. Nukuin ja klo
15.00-15.20 kävin ostamassa
osuuskaupasta Varjolankankaalla 
maitopusseja [Tuossa Elävän arkiston
jutussa mainitaan virheellisesti v.
1967. Kuitti ohessa]. Klo 17
lähdimme Aili-tädin kanssa Lahteen. Olimme Launeen kirkolla klo 17.25.

https://www.lahdenseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot-ja-kappelit/launeen-kirkko
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/29/arvi-lind-perehtyy-velttoon-pussimaitoon
https://www.sinebrychoff.fi/200/historia/
https://bussidata.kuvat.fi/kuvat/E/Etela-Suomen+Linjaliikenne/


Siellä Kari Juhani Savutie (täyttää huomenna 19 v.) vihittiin Riitta
Kaarina Mattilan kanssa. Sieltä tulimme sateessa Savutielle. Myös
Jokelat, Alhaset ja paljon muita (myös Savutien vaari). Sinne tuli
myös Olli-Pekka Porkka, Väinö Minkkinen, Kari Kolehmainen ym. Klo
21.00 lähdimme kotiin. Olimme kotona klo 21.25. Tulin ylös ja klo
22.20-22.25 kävin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 23.10.

 

Täällä Lahti -filmissä 1967 näkyy myös koulumme.      Lahden II messut 1958      Radiomastojen historiaa 

Päiväkirja nro 13

Otettu käyttöön 23.10.-66 klo 12.20.
23. päivä (sunnuntai)
Nousin klo 10.15. Alhaalla join kahvia ja
tulin ylös klo 11.05
Luin läksyjä ja klo on
nyt siis 12.21. Tein
läksyjä kunnes klo
12.50-13.05 olin
syömässä. N. klo
13.15. tuli Savutien
Olavi ja Ritva meille
jonkun Anna-tädin
kanssa. He tulivat huoneeseeni. N. klo 15.15 Olavi lähti yksin kotiin. Klo 15.30 Ritva lähti
Peltosen Jarmon 2-vuotis syntymäpäiville. Luin stipendi-juttuja ja klo 17.35-17.45 olin
kahvilla. Klo 18.20-18.30 olin alhaalla ja myös klo 18.50-18.55. Luin ruotsia ja klo 19.55
lähdin ulos. Kirkolla menin ”Invan” eteen. Sieltä lähdin Sepen, Hannujen ja Kain kanssa
Salmisen Intolle. Sepeltä hukkunut lompakko oli löytynyt. Sieltä oli kuitenkin hävinnyt
autolippu. Sitten lähdimme Ruolalle. Hypimme keinusta [pituutta] (Olin aina II Sepen
jälkeen). Klo 21.20 lähdimme pois. Tulin kotiin klo 21.30. Ruolalla oli muuten myös Paula,
Iiro, Veijo Nykänen ym. Tulin kotona ylös. Kävin nukkumaan klo 22.55. Anna-täti jäi yöksi.

Lahtelaisten liikkeiden esittelyä 1958           Kerrostalo romahti Lahdessa 1963
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24. päivä (maanantai)
[Keke Rosberg ]
Nousin klo 6.30. Kävin alhaalla ja klo
6.45-6.55 olin alhaalla. Klo 7.05 lähdin
alas. Pysäkillä oli tuttua porukkaa. Pääs.
koululla sisään jo klo 7.50. Ensin oli
uspaa, sitten fyssaa, aljaa, ruokkis, hissaa
ja 2 t:n ruotsin koe. Lähdin Sepen kanssa
klo 15.15. Klo 15.30 astuin vaingossa
kotkalaiseen, joka ei mennytkään
Kouvolan tietä. Tulin sitten klo 14.45-
15.05 Kossilassa. Tulin ylös ja klo 15.10-
15.20 olin alhaalla. Tein läksyjä ja klo 18.00-18.10 vein Kuivamaidolle tavaraa. Klo 18.20 tulin ylös ja sitten soitti 
Iiro. Tein läksyjä ja klo 19.55-20.10 olin alhaalla syömässä. Lähdin sitten ulos. Kirkolla tapasin Paulan, Iiron, Veksin, 
Kain ym. Kävin Veksin kanssa Upolla n. klo 20.30 pyörillä. Kävin Anteroisilla, mutta Sepe ei ollut kotona. Klo 20.45 
lähdimme uudestaan Upolle. Hannu Kaikkosen, Kain ja mukana oli myös Luostarisen Eeva-Liisa, hypimme 
keinusta ja klo 21.15 koneenhoitaja Linden otti keinut pois. Klo 21.30 tulin kotiin vietyäni Veksin heille. Katsoin 
TV:tä [Klo 21.35-22.35 Raportti Hitleristä ] ja tulin ylös klo 22.35 ja kävin nukkumaan klo 22.40.

25. päivä (tiistai)
Nousin klo 6.30. Kävin alhaalla ja klo 6.50-6.55 olin kahvilla. Rotta vei meidät
koululle ja klo 7.50 menimme sisään. Ensin oli saksaa kielistudiossa ja sitten
suomea (Sain pistokkaista 9). Sitten oli jalkkista ja korista. Pääs. klo 11.40. Klo
12.45-13.30 oli engl. ja sitten historiaa ja pilsaa. Pääs. klo 15.30. Klo 15.45-
16.10 tulimme kotkalaisessa. Klo 16.15-16.30 olin alhaalla. Tein läksyjä ja klo
17.30-17.45 vein Kuivamaidolle tavaraa. Tein läksyjä ja klo 19.55-20.15 olin
paistamassa makkaraa vastavalmistuneessa takassamme. Tein läksyjä ja klo
21.15-21.40 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.10.

26. päivä (keskiviikko)
[Oho! En maininnut heräämistäni ]
Ensin oli suomea, sitten 2 t piirustusta. Klo
10.45-11.45 ruokkis ja sitten aljaa, saksaa,
fysiikkaa ja ylim. Luokanvalvojan (Rämön)
tunti. Pääs. klo 15.15. Klo 15.35-16.05 tulin
Lehtarissa. Tulin ylös klo 16.40. Tein läksyjä
ja klo 18.15 lähdin syömään. Tulin ylös klo
19. Yritin lueskella vähän huomisia uspan
kokeita varten. Klo 21 ollessani alhaalla
tulivat Salot meille (rva ja hra Yrjö Salo).
He tulivat Viljasen linja-autolla pihaan. Klo
22.30 he lähtivät. Kävin sitten nukkumaan.

Lahti, tuleva olympiakaupunki 1963

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_705843
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27. päivä (torstai)
Nousin klo 6.25. Klo 6.40 tulin alhaalta ylös.
Pysäkillä ei ollut Iiroa (Raappasi kuullemma).
Hulle vei meidät koululle klo 7.35. Ensin oli
ruotsia, sitten 2 t aljaa. Sitten oli ruokkis. Sitten
uspan koe ja engl. Pääs. klo 13.30. Tulin klo
13.45-14.15 Lehtarilla. Kävin matkalta kirkolta
Mahkosella. Tulin kotiin klo 14.35. Tulin ylös ja
klo 14.40-15.15 olin alhaalla. Klo 15.40-16.10
kävin Annen kanssa pyörällä kirkolla postissa.
Klo 17.50-18.00 olin sitten alhaalla syömässä.
Tein läksyjä ja klo 19.40 lähdin alas. Klo 19.50-
20.05 olin saunalla ottamassa suihkun ja
pesemässä tukan. Klo 21.15-21.35 olin alhaalla.
Kävin nukkumaan klo 22.30.

28. päivä (perjantai)
Nousin klo 6.25. Ensin olin alhaalla ja tulin ylös klo 6.40. Klo 7.05 lähdin alas. Hullu vei
meidät koululle klo 7.35. Ensin oli aljaa, sitten engl. tunti oli siirretty johonkin muuhun
päivään. Sitten oli suomea ja sitten klo 11.00-11.45 ruokkis. Sitten ruotsia, fyssaa ja pilsaa.
Pääs. klo 14.30. Ostin pilsan kirjan ja klo 14.40-15.05 tulin Kossilassa. [Tässä Karhumäen
veljesten ilmakuvassa v. 1961 linja-autoasema vasemmalla. Keskellä Aleksanterikatu.] Klo
15.10-15.40 olin
alhaalla. Luin läksyjä ja
klo 17.05-17.20 olin
alhaalla. Klo 17.20-
17.45 vein Upolle
tavaraa. Pois tullessa
kiersin kirkon kautta
pakkasessa. Klo 19.50-
20.00 olin kahvilla. Luin
sitten edelleen
huomisia saksan
kokeita varten ha klo
20.55 lähdin ulos. Kävin
-4 °C pakkasessa
pyörällä kirkolla, Upolla,
mutta en nähnyt kavereita. Tulin kotiin klo 21.15. Tulin ylös klo 22.35 ja kävin nukkumaan.

29. päivä (lauantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla join kahvia ja tulin ylös klo 6.45. Lähdin alas klo 7.05. Klo 7.40 olimme Rotan kyydissä 
koululla. Ensin oli voimistelua ja sitten historiaa, saksan koe ja aljaa. Pääs. klo 12.15. Klo 12.25 näimme  Iiron 
kanssa linja-autoasemalla Halosen Hannun, joka oli raapannut koulusta. Tulimme ”Vilissä” ja kotona oli Alhasen 
Kari-Matti. Menin ylös ja klo 13.10-13.35 olin alhaalla. Siten torkuin sängyssä 1 ½ t ja klo 15.05 nousin. Lähdin 
alas klo 15.20. Laitoin saunan kiukaaseen uudet kivet ja klo 16.05-16.30 olin tavarapyörällä Kuivamaidolla 
jakamassa tavaraa. Tulin ylös ja klo 16.55-17.30 olin saunalla sen sytyttämässä ja siivoamassa. Alhaset olivat 
muuten tulleet (loput) klo 16. Klo 18 maissa aloin koota Jaakon puista lennokkia ja klo 18.30 olin alhaalla 



syömässä. Kokosin edelleen ja klo 20 molemm. puolin muut olivat
saunassa. Kokosin ja lähdin saunaan klo 22.30. Tulin pois klo 23.10. Olin klo
23.15-23.20 alhaalla ja kävin nukkumaan klo 23.50. Klo on nyt 23.49 ja kirj.
tätä kuunvalossa pelkästään ja hyvin näkyy.

30. päivä (sunnuntai)
[Kokosivun elokuvamainos. Raamattu ]
Nousin klo 8.40. Heräsin klo 8.15.
Korjailin vielä lennokkia ja klo 9.15-9.35
olin alhaalla kahvilla. Nurmet tulivat klo
9.20 inventaarioon meille. Olin ylhäällä
lennokin parissa ja n. klo 10.30-11.15
yritin lennättää sitä. Tulin ylös klo 11.25.
Tein läksyjä ja klo 12.40-12.50 olin
alhaalla kuten myös klo 13.05-13.20
syömässä. Tein läksyjä edelleen ja klo on

https://fi.wikipedia.org/wiki/Raamattu_%E2%80%93_alussa_loi_Jumala...


nyt 14.10 ja olen tehnyt muut paitsi lukenut huomiseen engl. kokeisiin. Kirj. myös ”Personal statementiäni” 
stipendiä varten. Välillä kävin klo 17.30 kahvilla. Siellä oli myös Tuulikki Laakso (myyjämme) ja hänen miehensä. 
Klo 20 lähdin ulos luettuani engl. Kävin kävellen pakkasessa (tänä aamuna oli pakkasta 9 aikaan 7 °C). Kävin vielä 
kirkolla ja tulin kotiin klo 20.55. Klo 21.45-21.55 olin alhaalla. Kävin nukkumaan klo 22.45.

31. päivä (maanantai)
Nousin klo 6.30. Alhaalla olin klo 6.50-7.00 kahvilla.
Alhaset olivat vielä meillä. Klo 7.05 menin alas. Hullu vei
meidät kouluun klo 7.40. Menimme sisään ja ensin oli
uspan kokeiden palautus (Sain 7+) ja sitten fysiikkaa ja
aljaa. Klo 11.00-11.45 ruokkis ja sitten historiaa, saksaa ja
engl:n 2 t:n koe, Meni muuten ihan pieleen. Pääs. klo
14.40. Klo 15.00-15.25 Viljasessa. Luostarisen Tuija istui
vieressäni (Eiköhän ollut E-L. Reunahuomautus 22.1.-67
klo 23.52). Kävin ylhäällä. Sitten olin kahvilla alhaalla ja
tulin ylös klo 15.50. Luin läksyjä ja klo 18.00-18.15 olin
syömässä. Tein läksyjä ja klo 19.35 olin valmis. Klo 19.45
kävin alhaalla. Laskin aljan laskuja ja klo 21.05-21.35 olin
alhaalla kahvilla. Kävin nukkumaan klo 22.00.

[Lahti idän suunnasta v. 1958. 
Karhumäen veljesten kuva ]
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